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Comença la remodelació dels jardins del Palau Tolrà, un dels espais
més emblemàtics del nucli urbà

Dimarts 17 d'abril de 2018

L’Ajuntament de Castellar del Vallès iniciarà aquesta setmana les obres de
remodelació dels jardins del Palau Tolrà. Els treballs tenen per objectiu la millora de
la seguretat en la realització d’activitats públiques i la recuperació d’elements
patrimonials d’aquest espai cèntric de la vila, seu principal del consistori.

Les actuacions que s’hi duran a terme es divideixen en tres grans blocs: d’una
banda, el reforç estructural de la pèrgola rectangular que fa la funció d’escenari i la
millora dels paviments per a la realització d’actes; d’altra banda, la millora de la
zona enjardinada; i finalment, la rehabilitació de la glorieta octogonal.

Pel que fa a la pèrgola, es reforçaran les bigues del forjat del terra de l’escenari. A
més, es modificarà el paviment de davant l’escenari per tal que l’espai que fa de
platea estigui orientat frontalment a l’escenari i no de forma inclinada, com fins ara.
D’aquesta manera, s’ampliarà la capacitat d’espectadors i es milloraran les
condicions de visibilitat del públic assistent als actes que s’hi facin.

Una altra actuació destacada serà la millora de l’espai enjardinat, on pràcticament
no s’havia actuat des de la inauguració del Palau Tolrà com a seu de l’Ajuntament,
l’any 1994. En aquest sentit, es pavimentarà el caminet interior dels jardins amb la
intenció de millorar-ne l’accessibilitat, que és molt dolenta especialment en dies de
pluja.

Així mateix, es netejarà el jardí de vegetació salvatge no originària. Així mateix, es
plantaran una desena d’exemplars d’espècies que aportaran una major varietat
cromàtica a l’espai.

La darrera de les intervencions previstes als jardins és la restauració, el pintat i la
il·luminació interior de la glorieta octogonal que està situada a la cantonada entre el
passeig de Tolrà i el carrer del General Boadella.

Els jardins del Palau Tolrà estan inclosos en el Pla especial de béns a protegir de
Castellar del Vallès. L’actuació suposarà una inversió de 53.000 euros i s’executarà
en els propers dos mesos. En una fase posterior, està prevista l’obertura d’un nou
accés al Palau Tolrà per la part posterior que dóna al carrer de Sant Josep.

Mentre durin les obres, es tancarà puntualment l’accés als jardins des del passeig de
Tolrà, tot i que quedarà sempre habilitada l’entrada pel carrer de General Boadella.
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Aquesta no serà l’única reforma que aquest any es farà al conjunt del Palau Tolrà.
Aquest mateix any està previst dur a terme una actuació en matèria d’estalvi
energètic a l’interior de l’edifici que comportarà la renovació de finestres i la
instal·lació d’una nova caldera, a més de la neteja dels paviments de les diferents
plantes.
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