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1.500 persones assisteixen a l’estrena dels jocs d’aigua de la plaça
de Catalunya

Dilluns 19 de juny de 2017

Unes 1.500 persones van assistir divendres passat, 16 de juny, al vespre, a la
inauguració dels jocs d’aigua de la plaça de Catalunya. L’espai, situat sobre la
superfície de 700 metres quadrats que ocupava l’antiga bassa, es va estrenar amb
l’espectacle de dansa contemporània Revelations, una coreografia de la Cia. Pas de
Tout formada per una desena de ballarines professionals i de l’Escola de Dansa
Parc.

Just després d’aquest espectacle, bona part de públic assistent va poder gaudir dels
més de 40 jocs d’aigua interactius que s’han instal·lat en aquesta nova àrea lúdica.

Cal recordar que la instal·lació funcionarà tots els dies, fins a mitjans d’octubre, de
10 a 21 hores. Entre el mes d’octubre i Setmana Santa, la instal·lació funcionarà
com a font pública, amb diferents programes de direcció de l’aigua i llums.

Val a dir que l’actuació que s’ha dut a terme a la plaça també ha inclòs l’habilitació
d’un lavabo públic adaptat a persones amb mobilitat reduïda, a més de dutxes i dues
plataformes d’estada que faran la funció de platges dures; una d’elles disposa de
taules de pícnic, mentre que l’altra està pensada per poder-hi descansar o prendre el
sol. Finalment, cal destacar que durant aquest estiu la ciutadania també hi trobarà un
xiringuito, ubicat en una instal·lació provisional.

Recomanacions d’ús

L’Ajuntament ha instal·lat a la zona un plafó informatiu que inclou una sèrie de
recomanacions gràfiques per un ús correcte dels jocs d’aigua. Entre d’altres,
s’aconsella als usuaris que utilitzin les dutxes abans d’entrar a l’àrea de jocs. També
es demana que no es begui aigua del circuit d’aigua tancat d’aigua filtrada i clorada
i que no s’accedeixi a la zona amb animals. Així mateix està prohibit menjar i fumar
dins el recinte i accedir-hi amb bicicleta o patins. Altres pautes especificades en el
mateix dibuix afavoreixen que els usuaris puguin gaudir de l’espai d’una manera
cívica i sense empentar o molestar els altres usuaris.

Finalment, i per tal d’evitar una sobreexposició al sol, l’Ajuntament també
recomana la utilització de crema solar.

Funcionament del sistema
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Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya funcionen mitjançant un circuit d’aigua
tancat i reciclat. El sistema disposa d’un mecanisme que mesura els nivells de clor i
ph. En cas que aquests no fossin els òptims, el sistema es bloquejaria
automàticament. Val a dir que l’Ajuntament analitza diàriament la qualitat de
l’aigua.
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