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Ban per promoure un ús cívic dels jocs d'aigua de la plaça de
Catalunya

Dijous 16 de juny de 2022

L’afluència massiva d’usuaris als jocs d’aigua de la plaça de Catalunya i el
seu entorn, especialment els dissabtes i els diumenges, fa necessari recordar a
la ciutadania la necessitat de fer un ús adequat i responsable de la instal·lació i el seu
espai adjacent, així com de mantenir unes conductes cíviques que garanteixin el
benestar i el respecte dels drets de totes les persones usuàries i del veïnatge.

Per aquesta raó es fa recordatori de l’obligació de complir l’Ordenança municipal
per a la Convivència i el Civisme de Civisme, les determinacions de la qual,
aplicades a l’espai de la plaça de Catalunya, es desenvolupen i concreten en aquest
ban amb les mesures que s’indiquen seguidament:

• Horari de la instal·lació:
Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.30 h i de 16.30 a 21.00 h
De dilluns a divendres es manté l’horari de 10.00 a 21.00 h (amb parada
tècnica de 15.30 a 16.00 h)
Els grups d’usuaris d’activitats de l’Estiu Enriquit tindran preferència d’accés
de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h

• L'aforament de l'àrea de jocs és de 200 persones.
• Per tal controlar l'afluència d'usuaris, el perímetre de la instal·lació queda tancat,
habilitant diversos accessos, i s'estableix un control d’accés els
dissabtes i els diumenges.
• És prohibit fer pícnic i fumar a dins de la instal·lació dels jocs d'aigua.
• No és permès anar seminu (només amb banyador) a fora de la instal·lació.
• Així mateix, s'instal·laran vàters químics i contenidors per a les deixalles.

Aquestes mesures seran vigents des d’avui i durant tota la temporada d’estiu dels
jocs d’aigua de la plaça Catalunya, és a dir, fins al 30 de setembre de
2022, sens perjudici que es puguin modificar durant aquest període.

Fem un ús cívic dels jocs d’aigua de la plaça de Catalunya!

Ignasi Giménez Renom

Alcalde

Castellar del Vallès, 16 de juny de 2022
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