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REMODELACIÓ DE              
LA PL. CATALUNYA

• Inici d’obres: finals d’abril de 2009

• Calendari: tres mesos

• Pressupost: 266.000 euros 

111.000 euros (jocs infantils)

155.000 (pista poliesportiva, paviments, etc.)

• Finançament: Fons Estatal d’Inversió Local

• Empreses adjudicatàries

Moix Serveis i Obres SL (conjunt plaça)

HPC Ibérica SA (jocs infantils)
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Objectius de l’actuació:

• Donar una major obertura a 
la plaça

• Especialització d’espais:

Àrea central de jocs infantils

Àrea poliesportiva

Àrea de gent gran

Àrea de terrasses
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Nous accessos
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• La plaça de Catalunya disposarà de la major àrea de 
jocs infantils de Castellar

- Situada a la part central de la plaça, sobre l’actual 
pista circular

- Superfície de cautxú

- Tres noves atraccions:

Castell gegant de jocs combinats

Joc d’aigua

Gronxador d’ús múltiple

- Concentració dels jocs infantils de la plaça a la part 
central de la plaça
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• Diversitat funcional dels jocs:

- Psicomotricitat

- Coordinació – equilibri

- Domini del cos

- Autonomia

- Descobriment

- Jocs de rol – imaginació

- Activitat grupal i sociabilitat

- Manipulació

• Jocs adaptats a infants amb deficiències físiques, 
psíquiques i motrius
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• Trasllat de la pista poliesportiva

- Estarà situada a la plataforma inferior de la plaça, 
entre la ronda i la graderia

- Superfície de 20x40 m

- Pista de futbol sala i dues pistes de bàsquet

- Camps reglamentaris

• Ampliació de l’àrea destinada a la gent gran amb dues 
noves pistes de petanca

• Pavimentació de l’accés del carrer Prat de la Riba

• Ampliació de l’enllumenat
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• Continuació de la intervenció iniciada l’estiu de 2008 per 
donar una major obertura i permeabilitat a la plaça:

- 3 nous accessos: 2 al c. Balmes i 1 al c. Jaume I 
- En total, la plaça haurà passat de 5 a 9 accessos
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