Actualitat

La plaça de Josep Maria Folch i Torres

Comença la reforma de la plaça de Josep Maria Folch
i Torres
Dijous 20 de setembre de 2018
Es preveu que les feines es duguin a terme fins a finals del mes d’octubre
L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat aquesta setmana els treballs de remodelació de la plaça de Josep
Maria Folch i Torres (també coneguda popularment com la plaça del Molí). L’actuació, que s’inclou dins la segona
fase de remodelació de L’Illa del Centre, permetrà connectar mitjançant plataforma elevada aquest espai amb la
cruïlla dels carrers de Josep Anselm Clavé i Doctor Rovira i la plaça dels Horts.
Així, i com a element d’obertura, s’eliminarà el mur lateral que limita la plaça amb la vorera dreta del carrer de
Clavé. A més, la intervenció al conjunt de la plaça permetrà generar diversos espais amb paviments diferenciats
que inclouran dues zones de joc infantil i dues zones d’esbarjo. La plaça preservarà l’antic molí de vent que
s’havia fet servir per a l‘extracció d’aigua per al rec dels horts de la zona.
Properament també s’ha de dur a terme la remodelació de la plaça dels Horts, que permetrà reorientar-ne els
usos i consolidar-ne alguns altres que ja s’estan portant a terme. A la plataforma superior es canviaran els
acabats de paviment a la zona arbrada, de manera que s’evitaran els arrossegaments quan es produeixen
pluges. A la plataforma inferior es construirà una zona d’esbarjo per a gossos.
La intervenció que s’està fent en aquesta zona (incloent la remodelació de la plaça dels Horts i la reforma del
carrer de Clavé) té per objectiu millorar la qualitat de l’espai urbà, pacificar el trànsit de vehicles i facilitar la
mobilitat dels vianants. El conjunt d’aquestes reformes té un pressupost de 436.000 euros i va a càrrec de
Rogasa Construcciones y Contratas SAU.
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