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Actualitat
Es posen a punt les escoles pel nou curs
Dimecres 3 de setembre de 2003
Les Regidories de Via Pública i Urbanisme han portat a terme des del mes de juny
algunes intervencions als centres docents del municipi. Així, s'ha aprofitat el període
de vacances per fer el mantniment i adequar aquells aspectes pendents que no es
poden habilitar durant el curs. Abans de l'estiu, l'Ajuntament de Castellar ja es va
posar en contacte amb la direcció de tots els centres docents, que van facilitar al
consistori un llistat de les principals deficiències de cadascuna de les instal·lacions.
En aquest sentit, d'una banda s'ha aprofitat per pintar totes les escoles públiques del
municipi i, de l'altra, s'han fet intervencions puntuals als diferents centres. Al CEIP
Sant Esteve s'ha renovat la instal·lació de l'aigua i l'elèctrica i s'ha canviat la coberta
de l'edifici central. Al CEIP Bonavista s'ha arranjat també la instal·lació d'aigua i
s'ha habilitat un nou menjador amb 80 places i, finalment, a l'Emili Carles Tolrà
s'han rehabilitat els elements de fusta exteriors amb un tractament antitèrmit i s'ha
millorat la instal·lació elèctrica. El conjunt d'intervencions a les quatre escoles
públiques del municipi tenen un cost de 77.000 euros, que estan finançats
íntegrament per l'Ajuntament. Campanya d'asfaltat I d'altra banda, i com és
habitual a l'estiu, durant els mesos de juliol i agost, la Regidoria de Via Pública va
portar a terme una campanya de pavimentació de diversos carrers del nucli urbà.
Com cada any, es van escollir alguns carrers que es troben més deteriorats pel pas
del temps, i sobretot pel pas dels vehicles. D'una banda, s'ha arranjat el carrer
Mestre Miró, el carrer Mestre Pla, un tram de l'Avinguda Sant Esteve i el carrer
Montcada. El cost d'aquesta intervenció que ha finançat també íntegrament
l'Ajuntament, és de 24 mil euros.
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