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L'ONG Recursos Solidaris es farà càrrec de l'Àrea d'Esbarjo de les
Arenes

Dilluns 22 de desembre de 2003
La Diputació de Barcelona ha adjudicat recentment la gestió de l'Àrea d'Esbarjo de
les Arenes a l'ONG Recursos Solidaris. Aquesta empresa d'economia social,
s'encarregarà bàsicament de posar en funcionament i mantenir el servei de bar, i
conseqüentment, entraran en funcionament els sanitaris que hi ha instal·lats a la
zona. A més, "per dinamitzar la zona també s'ha cregut oportú donar la
possibilitat de llogar bicicletes, rutes de senderisme a banda d'organitzar
concerts les nits d'estiu dins del programa Viu el Parc", ha explicat la regidora
de Medi Ambient, Mireia Casamada. A més, l'empresa també es farà càrrec del punt
d'informació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt que s'hi instal·larà. L'Àrea
d'Esplai de les Arenes es va inaugurar, parcialment, el 29 de març passat. Llavors es
va posar en funcionament l'àrea de pic-nic i es va habilitar un aparcament. Quedava
només pendent l'adjudicació de la concessionària. Per això, la Diputació de
Barcelona va convocar un concurs públic fa 6 mesos, i l'ONG Recursos Solidaris
serà l'empresa que es farà càrrec del servei. "Després de la inauguració d'aquest
espai, aquest és el següent pas perquè l'Àrea de les Arenes tingui un ús específic
i es pugui dinamitzar", ha afegit Casamada. La intenció de la concessionària és
obrir les portes del bar i, en definitiva, posar en funcionament les instal·lacions el
mes de febrer, tot i que encara no és definitiu. D'entrada, treballarà en aquest espai
una sola persona, però l'empresa contempla la previsió d'incrementar el personal, un
cop es vagi dinamitzant la zona.
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