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Imatge d'arxiu dels jocs d'aigua de la plaça de Catalunya.

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya engegaran la temporada
d’estiu dilluns 22 de juny amb l’aforament limitat

Dimecres 17 de juny de 2020

L’espai de jocs d’aigua interactius de la plaça de Catalunya obrirà la temporada
d’estiu 2020 el proper dilluns, 22 de juny. La posada al punt de la instal·lació s’ha
adequat enguany als requeriments higiènics i sanitaris de prevenció de la COVID-
19. Així, una de les principals novetats és que els jocs tindran un aforament limitat a
una trentena de persones.

Entre d’altres actuacions, s’ha delimitat l’accés amb tanques de protecció que
permetran controlar l’afluència d’usuaris. A més, s’han dut a terme diferents treballs
de manteniment per enllestir el canvi de temporada: en aquest sentit, s’ha procedit a
posar a punt el diferents elements de joc, s’han reparat les dutxes i s’ha desinfectat
el circuit i l’entorn.

Aquesta àrea lúdica compta amb una quarantena d’elements recreatius, distribuïts en
dues àrees diferenciades: una de familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les
edats, i una altra d’infantil, adreçada als més menuts.

Enguany, l’horari de funcionament serà de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 16
a 21 hores. Val a dir que l’horari de 10 a 12 h serà preferent per als usuaris dels
casals d’estiu. Al migdia, la instal·lació es tancarà per fer tasques de manteniment.

L’Ajuntament recorda a les persones usuàries la importància de seguir les mesures
de prevenció del coronavirus, com ara la distància física entre persones i la higiene
de mans.
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