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EXPOSEM:
A Gavà Mar, dins de la parcel·la que ocupa el Centre Municipal de Serveis Gavà Mar,
en el sector Central Mar hi una petita zona de jocs infantils amb els següent elements:

Aquesta zona de jocs infantils és de gran importància per dos motius:
• Està situada al costat del CEIP Gavà Mar, i per tant, és molt utilitzada pels
alumnes de l’escola pública a la seva sortida de les classes
• És juntament amb el parc infantil situat al costat del monument a la Vela, les dues
úniques zones de jocs infantils públics a tot Gavà Mar, per tant, també molt
utilitzada el cap de setmana i els dies festius.
Però, des de fa un temps venim observant diàriament com sota dels dos gronxadors
sempre hi ha un bassal d’aigua, encara que faci dies no hagi plogut, com es pot veure
en la següent imatge:

Creiem que pot haver-hi alguna pèrdua en els conductes d’aigua de la font situada molt a
prop o en el reg gota a gota que hi ha instal·lat en aquesta zona. I que per la força de la
gravetat, l’aigua s’acaba acumulant en aquests dos punts, sota els gronxadors.
Fent així que molts infants (sobretot els més petits) no puguin gaudir d’aquest joc infantil
públic.

SOL·LICITEM:

a) Que l’Ajuntament de Gavà analitzi els motius de perquè en els dos gronxadors
públics del Centre Municipal de Serveis Gavà Mar sempre hi ha un bassal d’aigua
b) Que una vegada detectat el problema, es solucioni perquè els infants en puguin
tornar a gaudir sense córrer el perill d’embrutar-se amb el fang.
c) Que ens informin quan s’hagi solucionat per poder informar degudament als veïns
de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM
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