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Noves places d'aparcament a l'Àrea d'Esplai de Les Arenes

L’Àrea d’Esplai de Les Arenes reobre el servei de bar i lloguer de
taules i graelles aquest cap de setmana

Dimecres 7 de març de 2012
Programes| Àrea d'esbarjo de Les Arenes

L’equipament de l’Àrea d’Esplai de Les Arenes, que ha estat tancat en els darrers
mesos, reobrirà aquest dissabte, 10 de març, després que la Diputació de Barcelona
hagi resolt recentment el concurs per adjudicar-ne la seva gestió. El nou
concessionari és Jaume Soler, membre de l’explotació familiar d’agricultura
ecològica de la masia del Sabater Vell, que serà l’encarregat de prestar els serveis de
cafè-bar i de lloguer de taules, entre d’altres.

La instal·lació funcionarà tots els dissabtes, diumenges, festius i ponts, exceptuant el
dies 25 de desembre i 1 de gener. Els horaris d’obertura es distribuiran en tres
períodes diferenciats: d’octubre a març l’equipament estarà obert de 9 a 18 hores;
d’abril a maig, de 9 a 20 hores; i de juny a setembre, de 8 a 21 hores.

El nou adjudicatari ha previst millorar progressivament el servei de bar, que a més
d’oferir entrepans freds i calents, refrescos, cafè i snacks, també ampliarà el nombre
de graelles per tal d’optimitzar la demanda per coure carn en horari punta. El bar de
l’equipament també disposarà en un futur d’un microones per tal de donar servei als
usuaris que portin aliments de casa i els hagin d’escalfar, facilitant especialment
l’alimentació d’infants.

Així mateix, el nou concessionari també es farà càrrec del lloguer de taules (n’hi ha
un total de 24), de la vigilància i ordenació de l’aparcament i la neteja de l’entorn i
recollida d’escombraries. A més, també assumirà altres serveis com el manteniment
dels sanitaris, que estaran oberts en els mateixos horaris de la instal•lació.

L’Àrea d’Esplai de les Arenes és un equipament de la Diputació de Barcelona situat
dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que rep una
afluència elevada d’usuaris donada la seva proximitat amb la regió metropolitana de
Barcelona.

L’equipament es proposa com a objectiu ser punt de referència dels usuaris
d’aquesta zona de lleure, avituallament i descans. Així mateix, també es planteja la
promoció del lleure a la natura i la promoció de l’activitat econòmica del Parc, en
coordinació amb la Diputació de Barcelona.
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