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20.500 usuaris han utilitzat els jocs d'aigua de la pl. de Catalunya aquest estiu.

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya registren 20.500 usuaris
durant la temporada d’estiu

Dijous 28 de setembre de 2017

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya han registrat un total de 20.500 usuaris
durant la temporada d’estiu, segons els càlculs que ha pogut realitzar l’Ajuntament
de Castellar del Vallès. Entre el 16 de juny, data en què es van posar en
funcionament, i el 20 de setembre, una mitjana de 200 persones han gaudit cada dia
d’aquest nou espai lúdic, que compta amb un total de 40 jocs d’aigua interactius.

La instal·lació funcionarà a partir del mes d’octubre com a font pública, amb una
làmina d’aigua a l’entorn de l’escultura de la balena, i diferents programes de
direcció de l’aigua i de la llum.

El regidor d’Esports, Aleix Canalís, fa un balanç positiu del primer estiu de
funcionament de la instal·lació, ja que “s’ha consolidat com una alternativa
perquè els infants es refresquin a l’estiu”. Segons afirma el regidor, aquestes
dades d’usuaris “són molts similars a les que registra la piscina descoberta de
Puigverd, que té al voltant d’uns 15.000 usos cada estiu, comptabilitzant els
accessos de socis, dels usuaris dels casals de vacances i les entrades puntuals”.

Canalís també ha explicat que la reducció del preu de l’entrada puntual a la piscina
descoberta de Puigverd, que des del 2016 és de 2,42 euros, “ha propiciat en els dos
darrers anys un increment notable del nombre d’accessos puntuals”. Així, l’any
passat es van registrar un total de 3.740 entrades puntuals a la piscina (2.000 més
respecte el 2015) i aquest 2017 se n’han venut 2.736 (1.000 més respecte el 2015),
segons dades facilitades per la concessionària del servei, Sige Sport Puigverd.

D’altra banda, Sige Sport Puigverd ha fet públiques les dades d’ús de la resta del
Complex Esportiu de Puigverd referents al 2016. Durant aquest període es van
registrar un total de 275.216 usos. D’aquests, un 58% corresponen a la utilització de
les sales de fitnes, un 30% a l’assistència a activitats dirigides i un 12% a l’ús de la
piscina coberta.

El centre compta aproximadament amb un total de 2.500 socis abonats. Cal
remarcar que el 2016 la instal·lació va acollir un total de 8.235 sessions d’activitats
dirigides i 4.700 de cursos de natació.
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