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Pl. Mestre Gelonch

Finalitzen les obres de la plaça Mestre Gelonch

Dimarts 5 de setembre de 2006

Aquesta setmana han finalitzat les obres de remodelació de la plaça Mestre
Gelonch, que van començar a finals del mes de febrer i que han tingut per objectiu
facilitar la mobilitat dels vianants i donar-los prioritat per damunt dels vehicles.

La regidora de Territori, Gemma Perich, ha explicat que “la plaça tenia molts
obstacles i barreres per als vianants, i per això la seva adequació era un dels
objectius inclosos al Pla d’Accessibilitat del nucli antic”. Així, la plaça Mestre
Gelonch “s’ha transformat completament”, ha aclarit Perich, i és ara una
plataforma única. Els seus accessos ja no es troben dificultats “per les baranes i les
voreres (que estaven fetes malbé, sobretot per les arrels dels arbres, que les
havien aixecat)”, ha apuntat la regidora de Territori.

Entre les actuacions realitzades, destaca la remodelació del clavegueram. A més,
s’hi han instal·lat contenidors soterrats i també unes pilones retràctils per tal de
restringir l’accés dels vehicles a la plaça. Perich ha explicat que “les pilones
permetran l’accés a la plaça als veïns que hi tinguin els seus aparcaments”.
D’aquesta manera, les pilones retràctils només podran ser accionades amb un
comandament que tindran els veïns de la zona.

D’altra banda, i pel que fa a la vegetació, s’ha conservat el gran cedre que es troba a
la plaça. La resta d’arbres es substituiran per uns altres, ja que “les seves arrels
feien malbé el paviment”. També s’ha conservat la font que commemora l’arribada
de l’aigua potable canalitzada al municipi. “Les primeres canalitzacions a
Castellar daten del segle XIX”, ha especificat Perich. El que sí s’ha renovat, com
ha explicat la regidora, són les canalitzacions de distribució d’aigua potable, amb
l’objectiu general de donar millor servei i optimitzar la xarxa reduint les fuites de
les canonades.

En aquest espai del nucli antic s’ha renovat, a més, el mobiliari urbà, i s’hi ha
instal·lat una cabina telefònica accessible per a tothom.
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