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La col·locació de mobiliari al carrer de Sala Boadella és un dels últims serrells per a
la finalització de l'obra.

La Fira de Nadal inaugura diumenge la remodelació de L’Illa del
Centre

Dimecres 13 de desembre de 2017

Amb la renovació dels carrers de Sala Boadella, Montcada i Hospital es limita
la circulació de vehicles a residents, serveis, bicicletes, càrrega i descàrrega i
persones amb mobilitat reduïda

La Fira de Nadal de Castellar del Vallès, que organitza Comerç Castellar amb la
col·laboració de l’Ajuntament, inaugurarà el proper diumenge 17 de desembre la
remodelació dels eixos principals de L’Illa del Centre. Aquest és un  projecte iniciat
el passat mes de juny a l’espai central del municipi i que té com a objectius
principals millorar la qualitat de l’espai urbà, potenciar aquesta zona com a pol
comercial, pacificar el trànsit de vehicles i facilitar la mobilitat dels vianants.

L’actuació ha consistit bàsicament en la reforma integral dels carrers de Sala
Boadella i Montcada (en els trams compresos entre el carrer de l’Hospital i
l’avinguda de Sant Esteve) i del carrer de l’Hospital (entre Sala Boadella i
Montcada). Aquests carrers han passat a ser de plataforma única, fet que ha
comportat l’eliminació de les barreres arquitectòniques i de l’estacionament de
vehicles.

Aquesta transformació del centre de la vila ha requerit la redefinició de la mobilitat
amb la intenció de restringir la circulació a vehicles de persones residents i serveis
als carrers de Sala Boadella i Montcada (en els trams esmentats), Hospital i Mestre
Ros (entre Roger de Llúria i Sala Boadella). Per aquesta zona també hi podran
circular bicicletes, mentre que els vehicles que hagin de fer càrrega i descàrrega i els
que disposin de targeta per a persones amb mobilitat reduïda disposaran
expressament d’espais d’aparcament al carrer del Mestre Ros i de l’Hospital.

En els propers dies està previst que un agent cívic informi els conductors sobre el
funcionament de la mobilitat a L’Illa del Centre. Cal dir que l’Ajuntament també
repartirà entre residents, comerciants i propietaris o llogaters de places
d’aparcament de la zona un distintiu que els autoritzarà a circular pels carrers amb
accés restringit.

Més actuacions a L’Illa del Centre

Les actuacions a tot el perímetre de L’Illa del Centre continuen en l’actualitat amb
la remodelació del carrer Torras, que també serà de plataforma única. La intervenció
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es completarà properament amb més treballs que es faran a la carretera de
Sentmenat, als carrers Major i d’Anselm Clavé i les places Josep M. Folch i Torres
(coneguda com la plaça del Molí), dels Horts de l’Alemany i de la Llibertat.

A la carretera de Sentmenat, el tram que uneix el Passeig, a l’alçada de la plaça de
Cal Calissó, amb la cruïlla del carrer de Sala Boadella, serà de plataforma elevada i
zona 20. D’aquesta manera, connectarà amb el tram ja elevat de la carretera situat a
l’alçada de les places del Mercat i d’El Mirador.

D’altra banda, el carrer Major també serà objecte d’intervenció amb l’objectiu de
revitalitzar aquesta via històrica de la vila. Un tram d’aquest carrer serà de
plataforma única, concretament, a partir de la cruïlla amb el carrer de l’Església i
fins a la plaça de Cal Calissó. En el tram que comença a partir del carrer de Colom
s’eliminaran les places d’aparcament.

Pel que fa al carrer d’Anselm Clavé, es planteja donar un mateix perfil a tota la via,
des dels Pedrissos fins a la carretera de Sentmenat, amb l’ampliació de voreres. La
intervenció també inclou la integració de les places del Molí i dels Horts al nivell
del carrer.

Finalment, també es renovarà la plaça de la Llibertat. En aquest espai es farà un
buidatge de terres de manera que el nou espai resultant quedarà al mateix nivell de
l’avinguda de Sant Esteve. Cal recordar que una part d’aquesta plaça, la que
connecta amb el carrer de Montcada, ja ha estat objecte d’un arranjament dins el
mateix projecte de L’Illa del Centre.

Fira Comercial als carrers de Sala Boadella, Hospital i Montcada

Comerç Castellar organitza un any més, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
vila, la Fira de Nadal de Castellar del Vallès, una proposta nadalenca que es farà
precisament als carrers de Sala Boadella, Hospital i Montcada. La iniciativa, que
tindrà lloc diumenge, 17 de desembre, de 10 a 19 hores, comptarà amb la
participació d’establiments del petit i mitjà comerç tant del municipi com de fora, a
més d’autònoms, artesans, entitats i associacions.

Tots ells posaran una paradeta a la Fira, amb la intenció d’omplir la vila d’ambient
nadalenc i oferir productes i serveis per realitzar les compres desitjades d’aquesta
època de l’any.

Per als infants, l’atractiu serà de nou, per segon any, la presència d’un tió gegant.
Durant tot el dia cagarà regals per a tots els nens i nenes que assisteixin a la Fira i
que el vulguin fer cagar. D’altra banda, a les 17 hores s’oferirà xocolata amb
melindros per a tots els visitants i a les 17.30 hores s’ha previst una actuació
musical de la cantant castellarenca M. Davis, que oferirà un repertori nadalenc.

A les 18.30 hores es farà un sorteig de carretons de compra, de targetes de regal i
d’entrades per al concert Viena, punt de trobada de l’Orquestra de Cambra Terrassa
48 que tindrà lloc a l’Auditori el dia 30 de desembre; durant tot el dia, els visitants a
la fira que comprin a les parades rebran una butlleta que hauran de dipositar a la
parada de Comerç Castellar. D’entre totes les butlletes dipositades, es farà aquest
sorteig, que requereix que els premiats siguin presents a la fira a l’hora de la rifa.
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