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La Nau-2 ja és a terra

Dimarts 17 de febrer de 2004
La plaça Major de Castellar continua canviant d'aspecte en motiu dels treballs de
remodelació i ampliació contemplats per aquest mandat. Després d'uns treballs
previs fets la setmana passada, ahir al matí, les màquines van entrar a la Nau-2 per
tirar definitivament a terra les quatre parets de l'edifici. Avui, l'empresa encarregada
dels treballs, Obres i Enderrocs Castellar, retirarà les runes que han quedat a
l'interior del perímetre de la nau. Una vegada a terra l'edifici, s'ha optat per deixar
un metre de paret de la Nau-2 sense enderrocar, per tal d'habilitar el solar com a
aparcament de vehicles provisional de zona blava, i per tant de pagament. Ha estat
una manera d'aprofitar aquest espai, a l'espera de l'inici de les obres de la plaça, i
tenint en compte que el terreny no està al mateix nivell que els carrers adjacents.
Aquests murets de paret de la Nau-2 s'enderrocaran de cara l'estiu, juntament amb
els treballs d'enderroc de la Nau-1. Després de l'enderrocament de les Naus, el
següent pas, és l'habilitació, dins l'àmbit de la plaça, d'accessos de pas tant de
vehicles com de vianants. També s'aprofitarà els mesos d'estiu, per enderrocar el
mur de l'Escola La Immaculada, i aixecar un nou mur que delimitarà el centre
docent amb la plaça Major. Després de l'estiu i ja al setembre, començaran les obres
d'instal·lació del col·lector a la carretera de Sentmenat, que obligarà a tallar el trànsit
uns dos o tres mesos. Seguidament, ja es podran iniciar les obres de construcció de
l'aparcament soterrat.
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