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A un buc d’assaig de l’Espai Tolrà s'hi ha col·locat paviment de parquet i miralls.

L’Ajuntament du a terme intervencions puntuals de millora a
diversos equipaments municipals

Dimarts 25 de gener de 2022

L’Ajuntament de Castellar està duent a terme en les darreres setmanes diverses
intervencions puntuals de millora d’equipaments municipals. Es tracta de petites
actuacions que en alguns casos es duen a terme amb la Brigada Municipal i en
d’altres requereixen la contractació externa.

Així per exemple, s’han finalitzat les obres d’un buc d’assaig a l’Espai Tolrà on s’ha
col·locat paviment de parquet i miralls. També s’ha sanejat la façana de l’Escola
Bressol El Coral, s’han arranjat un parell d’esglaons de l’entrada i s’han reparat
alguns panots del pati del centre. A l’escola Mestre Pla s’ha adequat una porta per
facilitar l’entrada i sortida dels alumnes. La nova amplada fa possible l’accés a
persones que utilitzen cadires de rodes. Al Casal Catalunya també s’ha condicionat
amb miralls la sala situada al davant de l’auditori, mentre que al local de l'Esplai
Sargantana, situat als Jardins del Palau Tolrà, s'hi ha col·locat una barana al terrat.
Al local d’una altra entitat, la dels escacs, s’han extret humitats i s’ha pintat
íntegrament el conjunt de les dependències (portes, finestres i parets).

Pel que fa als treballs en curs o pendents de començar, en l’actualitat s’està arranjant
la zona de càrrega i descàrrega del Mercat Municipal que utilitzen els paradistes.
S’hi col·locaran proteccions per als carros, es netejarà el paviment, i se sanejaran i
es pintaran les parets. A l’Escola Municipal de Música Torre Balada s’han renovat
els punts de llum amb tecnologia LED de manera que la il·luminació és major i més
eficient, i ara s’hi estan fent uns treballs de pintura.

Tots aquests treballs puntuals se sumen a projectes de reforma d’edificis municipals
que també s’estan duent a terme al Casal de Gent Gran de la plaça Major o a l’Espai
Tolrà. En aquest darrer espai s’està renovant la coberta una vegada retirat l’amiant
preexistent. L’edifici serà autosuficient energèticament ja que està previst que
properament comencin a funcionar les plaques solars fotovoltaiques que ja s’han
instal·lat a la teulada. També a l’Espai Tolrà es faran millores a la Sala Blava, es
renovarà el vestíbul de les oficines municipals de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones i es canviarà la claraboia de la zona central.

Jocs infantils i millores a Les Arenes

Pel que fa a les intervencions a la via pública, aquests dies es durà a terme la
renovació de jocs infantils a diferents places. S’ha començat per la de davant de
l’edifici de Can Turuguet (Viena) i es continuarà a les places de la Miranda, de
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Pompeu Fabra, del Canigó i del 28 d’abril. En alguns casos les intervencions
comportaran la renovació de les tanques que delimiten aquestes àrees d’esbarjo, així
com la reparació del paviment de cautxú. Recentment, també s’ha instal·lat un
rocòdrom en forma d’emoticona a l’Era d’en Petasques.

Pel que fa als treballs de millora de carrers, continua l’execució dels lots de reforma
de diverses vies del nucli urbà i les urbanitzacions. Fa pocs dies que ha finalitzat la
pavimentació amb sauló sòlid del camí d’accés i vial principal del veïnat de les
Arenes. Gràcies a aquest nou terra compactat millorarà el sistema de recollida
d’aigües, de manera que, quan plogui, ja no es produiran arrossegaments.
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