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Es canvien els jocs infantils de la plaça del carrer de Juan de la
Cierva

Dijous 26 de maig de 2005
La Regidoria de Via Pública de Castellar del Vallès ha engegat aquesta setmana una
intervenció per canviar els jocs infantils que hi ha a la plaça del carrer de Juan de la
Cierva. Els jocs actuals seran substituïts per altres més nous i més segurs, que
s'adaptin a la nova normativa i, alhora, ofereixin als nens i nenes propostes més
modernes i divertides. Els treballs també contemplen la col·locació d'una tanca
perimetral que tancarà l'espai de joc, i la seva substitució per l'actual, que era de
ferro. D'aquesta manera, s'impedirà que els gossos o altres animals puguin entrar a
la zona de jocs i, a més, serà un plus per a la seguretat dels infants que es trobin en
aquest espai. La tanca, que també és una mesura que preveu la nova normativa, és
de fusta i amb els cantons arrodonits, per tal de disposar un perímetre més tou
asseguri la protecció dels nens i nenes. Aquesta tanca perimetral de fusta ja es troba
en altres places del municipi i s'anirà col·locant, de forma progressiva, a tots els
espais amb jocs infantils de la vila. D'altra banda, aquesta setmana també han
començat uns treballs de millora del circuit de bombeig d'aigua de la bassa de la
plaça Catalunya, i la col·locació de plantes aquàtiques. Aquestes actuacions
permetran millorar la qualitat de l'aigua de la bassa i la seva oxigenació, i alhora,
millorar estèticament la seva imatge. Aquestes actuacions les executa la brigada
municipal de la Regidoria de Via Pública, i són finançades per l'Ajuntament de
Castellar.
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