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L’Ajuntament intensifica els treballs de millora de la via pública i
dels equipaments coincidint amb el període estival

Dijous 26 de juliol de 2018

Coincidint amb el període estival, l’Ajuntament ha intensificat els treballs de
millora de la via pública i de diversos equipaments municipals. El gruix
d’actuacions s’agrupa en els següents apartats: la campanya d’asfaltats a
urbanitzacions; la renovació del centre urbà i dels nuclis antics de Castellar i Sant
Feliu del Racó; la millora de centres educatius aprofitant les vacances escolars; i la
remodelació de diversos equipaments. En finalitzar l’estiu s’haurà actuat en 30
localitzacions diferenciades del municipi.

Via pública

Asfaltats a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions: a finals de juliol i durant el mes
d’agost, es faran treballs de pavimentació als carrer de Comagrossa i de les Jeies (El
Balcó de Sant Llorenç), de Guinart (Can Font), dels Ametllers i de Sant Julià (Ca
n’Avellaneda) i de la Canaleta (Sant Feliu del Racó). La inversió total serà de
255.000 euros.

Pla de millora dels nuclis antics de Castellar i Sant Feliu del Racó: també al mes
d’agost s’iniciarà la remodelació dels carrers de Montserrat i de la Font del Darrera,
situats al nucli antic de Sant Feliu del Racó, molt a prop de la plaça del Dr. Puig i de
l’església. A més, continuaran les obres de remodelació integral del carrer Nou, al
nucli antic de Castellar, que es preveu que es perllonguin durant els mesos d’agost i
setembre. Les dues intervencions suposen una inversió de 370.000 euros.

Treballs al centre urbà: dins l’àrea coneguda com a L’Illa del Centre, el tram de
plataforma única de la carretera de Sentmenat entre les places del Mercat i de Cal
Calissó ja ha quedat enllestit aquesta setmana. Abans de l’inici de Festa Major
també està previst que finalitzin els treballs de reforma del carrer Major, una altra
via que també esdevindrà plataforma única.

Pel que fa als treballs al carrer de Clavé que s’estan executant des de fa unes
setmanes, a finals de juliol finalitzarà el gruix de la intervenció en aquesta via. Així,
només quedarà pendent la renovació de l’asfalt, que es farà a finals d’agost. Altres
espais públics que seran objecte de remodelació són la plaça dels Horts i de Josep
M. Folch i Torres, les obres de les quals s’iniciaran al mes d’agost, i la plaça de la
Llibertat, una intervenció que s’ha iniciat recentment.

El conjunt d’aquestes intervencions suma 682.510 euros.
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Altres treballs: una altra inversió que es durà a terme aquest estiu és la instal·lació
de punts de llum alimentats amb plaques fotovoltaiques al parc de Colobrers, a la
nova zona d’estacionament del carrer del Sot d’en Goleres i a la carretera B-124 a
l’alçada de l’accés de l’àrea d’esbarjo de les Arenes. A més, properament ha de
finalitzar la millora de l’àrea de pipicà de la pl. de la Miranda.

Pla de xoc als equipaments escolars

Una altre front obert aquest estiu, aprofitant les vacances escolars, és el de les obres
als centres educatius. L’Ajuntament inverteix aquests mesos uns 300.000 euros per
a posar al dia els següents equipaments escolars:

Escola Municipal d’Adults: l’edifici del carrer dels Pedrissos lluirà una nova
distribució de sales, amb nous envans de pladur que substituiran les antigues
divisòries d’alumini. Els treballs són a punt de finalitzar.

Escola Emili Carles-Tolrà: En l’actualitat també s’estan fent obres al gimnàs del
centre, que comptarà amb nous vestidors al soterrani, paviment i serveis sanitaris.
També es renovaran les plaques de claraboia que hi donen llum.

Escola Municipal de Música Torre Balada:l’edifici millorarà l’accessibilitat
interior amb la substitució de l’escala actual per una de més amplada, per tal
d’adequar-la a la normativa. L’actuació implicarà canvis importants a la recepció i
en la circulació interior entre espais a la planta baixa. A més, es faran millores al
jardí de l’equipament, on es preveu retirar vegetació de valor baix i plantar noves
espècies per recuperar l’estil original d’aquest espai exterior. Les obres de
condicionament a l’edifici situat al carrer de Caldes ja han començat.

Escola Bonavista: En els propers dies també s’iniciarà la substitució de la fusteria
exterior dels dos edificis de l’escola Bonavista, una actuació que suposarà una
millora important quant a estalvi energètic, ja que els nous tancaments seran
d’alumini.

Escola Sant Esteve: Paral·lelament també s’actuarà a l’escola Sant Esteve, on es
renovaran les instal·lacions de sanejament, aigua freda i lavabos, es farà l’aïllament
acústic del menjador i se substituirà el paviment de vinil de l’edifici d’educació
infantil.

Remodelació d’equipaments

Espai Tolrà: aquest dies també han començat les obres de remodelació de
l’equipament d’ús públic de majors dimensions del municipi. L’Espai Tolrà serà
objecte d’una actuació que inclou l’arranjament de la façana exterior i una part de la
coberta, l’adequació de locals amb façana al carrer de Portugal (entre d’altres un
nou casal de joves i el nou local de Càritas – Via Solidària), l’obertura d’un accés
independent per al magatzem de la Brigada Municipal i l’habilitació de sortides
d’emergència. Els treballs tindran una durada de cinc mesos i suposaran un esforç
inversor de més de 800.000 euros.

Durant el mes d’agost és previst que comencin també els treballs de renovació
interior de dos equipaments culturals: l’Ateneu i la Sala d’Exposicions d’El
Mirador. Aquestes actuacions, sumades a la remodelació de l’Escola de Música,
suposaran una inversió de prop de 217.000 euros.



Aquest n’és el detall:

Ateneu: l’edifici serà objecte d’una remodelació que inclourà la instal·lació d’un
ascensor al vestíbul amb façana al carrer Major. Aquest fet resoldrà una dificultat
històrica que tenia aquesta sala pel que fa a l’accés de persones amb mobilitat
reduïda. Així mateix, es faran millores de l’escenari de la Sala de Petit Format, es
reforçarà l’estructura de l’edifici i es renovarà el cel ras, deteriorat per alguna gotera
i el mal estat del pas del temps.

Sala d’Exposicions d’El Mirador: d’altra banda, la Sala d’Exposicions d’El
Mirador serà objecte d’una intervenció amb la finalitat de millorar la il·luminació i
de fer un tancament que possibiliti l’accés separat a les sales de tallers. A més,
també s’adequarà un magatzem de quadres amb accés des de l’Espai Sales d’El
Mirador.

Finalment, aquest estiu també es completaran intervencions ja iniciades a altres
equipaments:

Pavelló de Joaquim Blume: aquest dies s’està duent a terme la renovació del
parquet del pavelló Joaquim Blume. L’actuació inclou el rebaix, l’encolada, la
restauració de peces trencades o soltes, treballs de pintura i envernissament i el
marcatge de les línies de joc de diferents esports. Aquesta actuació se suma a la que
ja es va fer el juny passat de renovació de les finestres del mateix equipament, que
eren d’acer i ara són d’alumini. En total es van substituir 16 finestres, 8 de les quals
són motoritzades amb comandament per facilitar la ventilació. El conjunt d’aquestes
actuacions suma 64.000 euros.

Palau Tolrà: una vegada substituïdes totes les finestres i balconeres per unes de
noves de fusta, aquests dies s’estan duent a terme treballs de pintura a la seu central
de l’Ajuntament. A continuació es restaurarà el paviment interior. Així, es farà un
repàs de peces que es mouen i es netejarà i polirà tant el paviment de terratzo com el
mosaic hidràulic original de l’edifici. La inversió realitzada a l’equipament és d’uns
90.000 euros.
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