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Àrea de jocs infantils a la plaça de Catalunya

La renovada plaça de Catalunya s’estrena diumenge amb diverses
activitats familiars i esportives

Dijous 25 de juny de 2009

La plaça de Catalunya serà l’escenari diumenge, 28 de juny, d’un seguit d’activitats
familiars i esportives per celebrar l’estrena de les diferents reformes que s’hi han dut
a terme els últims mesos.

El Club Bàsquet Castellar ha organitzat una exhibició de bàsquet 3x3, que tindrà
lloc de 9 a 12 hores a la nova pista poliesportiva que s’ha construït a la plataforma
inferior de la plaça, entre la graderia i la ronda de Llevant. La nova pista, de 20x40
metres de superfície, pavimentada amb formigó i pintada d’acord amb les mides
reglamentàries de bàsquet i futbol sala, comptarà des del proper cap de setmana amb
quatre cistelles de bàsquet, així com també amb dues porteries de futbol sala.

Aquest mateix espai acollirà a partir de les 17 hores un torneig de futbol sala 3x3,
organitzat pel Club Futbol Sala Atlètic Almendra. El torneig, que finalitzarà a les 21
hores, preveu la participació d’un màxim de 10 equips formats per 4 jugadors
cadascun, que hauran d’inscriure’s, pagant 40 euros, trucant al telèfon 654 13 84 32.

Una altra de les activitats previstes a la plaça de Catalunya pel proper diumenge és
l’espectacle familiar que porta per títol Quina barra! I que anirà a càrrec d’Always
Drinking Marching band. A l’espectacle, que començarà a les 18.30 hores, hi
participaran un clown i una banda de jazz formada per trompeta, trombó, saxofon,
sousàfon, banjo, caixa, bombo i plats. Quina barra! és un espectacle itinerant de
petit format que portarà grans dosis de música i humor.

La major àrea de jocs infantils del municipi

Amb la remodelació de l’espai, i a banda de la nova pista poliesportiva, que dóna
resposta a la demanda efectuada pel jovent, la plaça de Catalunya acull la major àrea
de jocs infantils del municipi. Situada a la part central de la plaça, on anteriorment
hi havia una pista poliesportiva circular, la zona de jocs infantils disposa d’un
paviment de cautxú de 30 metres de diàmetre, que ofereix una major seguretat en
cas d’una caiguda eventual, i està adaptada a infants amb deficiències visuals,
psíquiques i motrius.

La principal atracció és un castell gegant amb jocs combinats, apte per a infants de 4
a 10 anys i amb capacitat per a 50 usuaris simultanis. Altres novetats són un joc
d’aigua adreçat a infants majors de 4 any, i un gronxador de cistella com el que hi
ha situat a la plaça Major, que pot acollir simultàniament fins a 8 usuaris de 2 a 10
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anys.

La gran àrea de jocs infantils es completa amb els que es trobaven a les zones
properes als carrers de Prat de la Riba i Jaume I, que s’han reubicat en aquesta zona
de la plaça de Catalunya. Tots aquests jocs, sumats als que també hi ha en la part
propera adjacent al carrer de Balmes, configuren ara un espai de desenvolupament
físic, mental i d’intercanvi social dels infants, que hi poden realitzar tot tipus
d’activitats lúdiques, psicomotrius i de descoberta d’un mateix i de l’entorn.

L’especialització d’usos als diferents espais de la plaça es completa amb una zona
lúdica dedicada a la gent gran, que comptarà a partir del cap de setmana amb dues
pistes de petanca.

Nous accessos i obertura de la plaça

D’altra banda, la reforma de la plaça de Catalunya s’ha completat amb l’obertura de
dos nous accessos, un al carrer de Balmes i un altre al de Jaume I, des dels quals es
pot entrar als prop de 20.000 m2 de superfície de la plaça, o bé sortir-ne. Amb
aquests nous accessos s’ha completat la intervenció que es va fer l’estiu de 2008 i
que va consistir en la supressió de tanques i l’adequació d’un nou accés a la ronda
de Tolosa. Aquestes reformes s’han dut a terme  amb l’objectiu de donar més
permeabilitat i obertura a una de les places més grans de Castellar.

Una altra de les actuacions que s’han realitzat a la plaça ha estat la pavimentació de
l’accés a la mateixa des del carrer de Prat de la Riba, una zona que, així, ha
esdevingut apta per a la instal·lació de terrasses durant la temporada d’estiu.

Finalment, cal assenyalar que aquesta reforma de la plaça de Catalunya ha servit
també per netejar la bassa i ampliar l’enllumenat, col·locant un punt de llum a la
zona de la pista poliesportiva.

La remodelació de la plaça de Catalunya és una de les actuacions finançades
íntegrament pel Fons Estatal d’Inversió Local. Els treballs han tingut un pressupost
de prop de 267.000 euros, dividits en dos projectes diferenciats: les obres del
conjunt de la plaça, d’un cost de 156.000 euros, que ha realitzat Moix Serveis i
Obres SL, i l’adequació de la nova àrea de jocs infantils, d’un cost de més de
111.000 euros, que ha dut a terme l’empresa HPC Ibérica SA.
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