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Recreació de l'actuació de millora a la plaça de Cal Calissó

Dilluns comencen els treballs de millora de la plaça de Cal Calissó

Dimecres 23 de novembre de 2016

L’actuació, que s’iniciarà dilluns que ve, va ser escollida en el procés de
pressupostos participatius d’aquest 2016

L’Ajuntament de Castellar del Vallès iniciarà dilluns que ve els treballs de
renovació de la plaça de Cal Calissó, una actuació proposada per l’AMPA de
l’escola El Sol i La Lluna i escollida per la ciutadania en el procés de pressupostos
participatius que es va dur a terme durant el primer semestre d’aquest 2016.

Els treballs es perllongaran fins a finals de desembre i inclouran l’ampliació i
renovació de la zona de jocs infantils. D’una banda, es renovarà el castell existent
per un altre més gran de fusta de pi tractada. Per aquest motiu, l’àrea de jocs actual
quedarà afectada mentre durin els treballs i no serà practicable. D’altra banda, es
crearà una nova zona de jocs infantils a la part inferior de la plaça, que incorporarà
jocs de sorra, una pissarra exterior, una caseta i diverses molles. 

Precisament, i per tal d’afavorir la connexió entre els dos nivells de la plaça,
s’eliminarà parcialment la jardinera existent i es col·locaran diversos elements com
uns sorrals, unes rampes de fusta, tobogans i un minirocòdrom.

Els treballs aniran a càrrec de l’empresa BDU Barcelona Disseny Urbà i tenen un
cost d’execució de 50.000 euros.

Jocs inclusius

En els propers dies també s’iniciarà una altra de les propostes escollides en el procés
de pressupostos participatius 2016: es tracta de la compra i instal·lació de jocs
infantils inclusius a les places Major i de Catalunya. L'actuació, proposada per Anna
Margalef, possibilitarà la col·locació d’elements que tinguin en compte la diversitat
funcional de tots els infants del poble.

Val a dir que alguns dels jocs que es col·locaran a la plaça del Calissó també seran
inclusius. A més, i responent a una de les propostes del Consell d’Infants, la plaça
Major també comptarà amb una piràmide de cordes.
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