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Imatge de les escales d'accés a la font de Canyelles que s'han construït amb vorades
reaprofitades.

L’Ajuntament aprofita les vorades de pedra extretes de carrers en
obres per a nous usos als parcs i al camí del riu

Dimecres 19 de gener de 2022

Algunes voreres que estan sent objecte de remodelació disposen de vorades de
pedra, moltes d’elles procedents de les antigues pedreres de Castellar. Ara
cobraran una nova vida en forma d’escales o murs de pedra seca en entorns
com el camí del riu o el parc de Canyelles.

Coincidint amb les obres de millora a diversos carrers de la vila, l’Ajuntament de
Castellar del Vallès està duent a terme aquests dies una bona pràctica ambiental: el
reaprofitament de les vorades de pedra de què disposen algunes voreres que
s’enderroquen. L’objectiu és donar a aquest material una nova vida en espais com el
camí del riu o en diversos parcs.

Algunes voreres de carrers del nucli urbà tenen vorades de pedra procedent en la
seva major part de les antigues pedreres de Castellar del Vallès. Quan es reforma un
carrer que en disposa, aquest material no es llença sinó que s’està emmagatzemant
perquè pugui tenir un nou ús.

Gràcies a aquesta iniciativa, ja s’han habilitat unes escales que donen accés a la font
de les Bassetes i properament també es farà servir al parc de Canyelles per
connectar la part antiga amb la part nova que s’està acabant d’enllestir. Tot plegat
s’ha fet utilitzant aquestes vorades de pedra extretes en diverses obres,
principalment dels carrers del Dr. Vergés, de Girona i del Pont i, properament,
també se n’extrauran del carrer del Mestre Ros.

La intenció és que les vorades sobrants, que quedaran dipositades en un magatzem
municipal, s’utilitzin al camí del riu i en diversos parcs per crear murs, escales o per
a altres aplicacions que siguin necessàries. A més, també s’han posat a disposició
del Grup de Pedra Seca del CEC per si les han de fer servir en les seves
construccions.

Cal remarcar també que, a banda d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament està aplicant
altres mesures amb criteris de sostenibilitat, com per exemple l’ampliació de la
Biblioteca Municipal amb estructura de fusta i l’ús de tancaments practicables de
fusta a la Casa Massaveu, la Biblioteca o el Casal de Gent Gran de la plaça Major.
A més, també es reaprofitaran altres materials com pedra, teula o bigues de fusta, de
l’immoble contigu a la Biblioteca que s’enderrocarà per ampliar aquest equipament
o de la casa de titularitat municipal del carrer de Canyelles que es rehabilitarà
properament.
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