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Nou parc infantil com a exemple d’inclusió social a
Mollet
A partir d’aquest dimecres 24 de maig, Mollet comptarà amb un parc infantil
després que l’Ajuntament decidís ampliar la zona de jocs infantils del Parc
de les Pruneres amb l’objectiu d’adaptar-la als infants amb discapacitat o
mobilitat reduïda. D’aquesta manera, l’Ajuntament dóna resposta a
diverses peticions ciutadanes en el sentit de convertir aquesta àrea en una
zona de jocs adaptada i inclusiva.
Amb aquesta obra, que ha durat dos mesos i mig, es pretén potenciar els espais
de jocs infantils i àrees de lleure de l’espai urbà i que aquests siguin el màxim
d’inclusius possible, podent ser utilitzats per tots els infants de la ciutat.
El total del complex formarà part d’una de les àrees de joc més importants de la
ciutat conjuntament amb Can Mulà i Can Borrell.
També comporta la voluntat de l’Ajuntament de fomentar la interrelació entre tots
ells afavorint els valors de compartir, de relació i d’empatia.
L’àrea està formada per una torre elevada amb sostre i una escala de corda i
tobogan amb un accés principal amb rampa. Aquest element es complementa
amb una cabana, oberta i amb sostre, de la qual surten un conjunt de panells
verticals amb múltiples elements tàctils i sensorials.
El fet d’escollir el Parc de les Pruneres és degut a que reuneix tots els requisits
per instal·lar-hi un espai d’aquestes característiques, ja sigui per la seva cèntrica
ubicació o pel fet dels serveis que té al seu voltant, com ara escoles o
equipaments.
Entre d’altres, el conjunt també inclou un gronxador de pòrtic doble, que
incorpora un seient adaptat, un laberint o un carrusel.
L’espai s’ha treballat amb els criteris de formes i colors com els de l’àrea ja
existent i s’ha dotat d’un paviment de seguretat de cautxú seguint la normativa
pel que fa a les alçades de caiguda.

Obertura del nou parc infantil a Pruneres
Dimecres 24 de maig
17 h (animació musical des de les 16.30 h)
Parc de Les Pruneres
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