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La plaça d'Europa compta amb una nova àrea de jocs inclusius

Es col·loquen una vintena de jocs infantils en sis places del municipi

Divendres 11 de novembre de 2022

Una de les actuacions destacades és la creació d’una àrea de jocs inclusius a la
plaça d’Europa

L’Ajuntament ha instal·lat aquestes darreres setmanes una vintena de jocs infantils
en sis places del municipi. L’actuació, que dona continuïtat a la col·locació de
mobiliari lúdic instal·lat fa uns mesos en altres places, ha permès entre d’altres crear
una zona de jocs inclusius a la plaça d’Europa. Aquesta àrea compta amb elements
que poden fer servir infants amb diversitat funcional, com ara un gronxador, un
giratori i dos balancins adaptats. En la mateixa línia, recentment també s’ha
instal·lat un gronxador adaptat a la plaça de Catalunya.

De la resta d’actuacions destaca que al carrer de Juan de la Cierva s’han instal·lat
dos jocs pensats perquè puguin ser utilitzats per nens a partir d’un any d’edat. A la
plaça de Pau Casals s’han col·locat un gronxador, un balancí i un tobogan de fusta
integrats amb l’entorn.

A la plaça de Francesc Macià també s’ha ampliat la zona de jocs amb dos
gronxadors, un tobogan gran i un balancí de robínia. Per tal de fer més gran l’àrea,
s’ha tret una part de la tanca i s’ha mantingut la que protegeix la plaça de l’accés a
la vorera del carrer. Aquesta mateixa actuació és la que s’ha fet a la plaça de Can
Font, que ha engrandit la seva àrea de joc amb la instal·lació d’un gronxador, un
giratori, un balancí i una cistella de bàsquet.

A totes les places s’han fet reparacions del paviment de cautxú, un material que
permet amortir caigudes de la quitxalla i que s’utilitza habitualment des de fa anys
en tots els terres dels jocs infantils.

Les actuacions han suposat una inversió de 72.600 euros, IVA inclòs.
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