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Aquests dies s'estan duent a terme els últims retocs per enllestir el projecte.

L’espai de jocs d’aigua de la plaça de Catalunya s’obrirà divendres
16 de juny

Dimecres 7 de juny de 2017

L’espai de jocs d’aigua de la plaça de Catalunya s’obrirà el proper divendres 16 de
juny, després de les obres que s’hi han fet per transformar la zona en una àrea lúdica
amb una quarantena d’elements recreatius.

L’acte d’obertura començarà a les 21 hores i comptarà amb un espectacle de dansa
contemporània, Revelations, una coreografia de la Cia. Alvin Ailey de Nova York
que anirà a càrrec de la Cia. Pas de Tout, formada per una desena de ballarines
professionals i de l’Escola de Dansa Parc.

A partir de l’endemà, dissabte 17 de juny, la ciutadania ja podrà gaudir dels jocs
d’aigua interactius, que funcionaran de 10 a 21 hores. En total, s’han instal·lat 43
jocs, distribuïts en dues àrees diferenciades: una de familiar, amb 25 jocs adreçats a
persones de totes les edats, i una altra d’infantil, dirigida als més menuts, que tindrà
fins a 18 elements de joc. En tots dos casos, els jocs, que compten amb un circuit
d’aigua tancat i reciclable, s’activaran amb una freqüència determinada quan es
premi el polsador.

Segons ha explicat el regidor de Planificació, Pepe González, el sistema que s’està
acabant d’instal·lar aquests dies permet dos funcionaments diferents, “de manera
que entre Setmana Santa i mitjans d’octubre aproximadament es farà servir
aquesta modalitat de jocs d’aigua, i la resta de l’any 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 contindrà
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. “S’ha concedit una autorització
d’ocupació de via pública per a aquesta temporada, amb l’objectiu que l’espai
funcioni a mode de prova. Si va bé, de cara a l’any que ve es traurà la concessió
a concurs públic”.

La intervenció, que ha durat prop de tres mesos, s’ha dut a terme a la superfície de
700 metres quadrats de l’antiga bassa de la plaça, i ha mantingut l’escultura de la
balena, obra de l’escultor Joan Coderch, que s’hi instal·lar l’any 1995. Les obres les
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ha dut a terme l’empresa Obres i Projectes de Catalunya SL i han tingut un cost de
271.574 euros (IVA inclòs).
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