Nota de premsa

S’ha iniciat ja amb una intervenció al Parterre

L’Ajuntament enceta un programa de reparació i
condicionament d’àrees de jocs infantils
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi ha encetat aquesta setmana un
pla de reparació i condicionament d’àrees de jocs infantils de la ciutat. La primera zona on
s’està intervenint és el Parterre, mentre que durant la setmana vinent està previst que
s’inicien en una part de jocs situada al parc de Cantagallet i, posteriorment, s’actuarà al parc
de la Zona Nord (el conegut com a ‘parc dels tubs’).
El programa respon a les accions que es deriven de l’auditoria realitzada per l’Institut
Tecnològic del Joguet AIJU. A principis d’any, el Departament de Medi Ambient va
encarregar als tècnics d’aquest organisme un informe de diagnòstic de les vora 50 zones de
jocs infantils de gestió municipal situades en diferents espais públics. A partir d’aquest
informe, els tècnics municipals han dissenyat un programa d’actuacions dirigides a corregir
les deficiències detectades per millorar la seguretat en aquestes zones.
L’objectiu de totes aquestes actuacions és el d’adaptar les àrees de joc a la
normativa vigent en la matèria, i a més, aconseguir també un estalvi d’aigua en substituir les
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zones amb superfície de gespa natural per cautxú o gespa artificial.
Cal subratllar que, al marge d’aquest programa, els serveis de manteniment de
l’Ajuntament d’Alcoi porten a terme un treball constant de reparació de diferents zones, amb
intervencions setmanals allà on es detecten desperfectes que poden causar perill. Aquest
treball continu, unit a la prolongació del programa d’actuació a altres espais infantils,
motivarà que l’any 2015 el projecte tinga continuïtat i compte amb una partida
pressupostària per completar el pla. Enguany, la quantitat prevista per a aquestes primeres
intervencions és d’aproximadament 30.000 euros.
El regidor de Medi Ambient, Paco Agulló, subratlla que “el que pretenem amb aquest
programa és aconseguir que cadascuna de les zones infantils de la ciutat estiga adaptada a
la normativa, amb l’objectiu principal i essencial d’acomplir els paràmetres de seguretat més
estrictes. Ja vam actuar col·locant tanques protectores al voltant de les zones de joc que

podien presentar algun perill i ara seguirem adaptant cada àrea, al mateix temps que les
brigades actuen sobre les zones on van detectant-se desperfectes”.
Nota: teniu a la vostra disposició algunes imatges de la intervenció al Parterre a Flickr:
https://www.flickr.com/photos/102241724@N02/sets/72157647733600312/

