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Barcelona reobrirà els parcs infantils
aquest divendres
Ada Colau demana evitar aglomeracions i utilitzar mascareta

Els parcs infantils han estat tancats des del primer dia del confinament | Clara Virgili

Barcelona reobrirà els parcs infantils aquest divendres. Ho ha anunciat la mateixa alcaldessa en
una piulada aquest matí. "Per fi tenim permís per obrir els parcs infantils i a partir de demà s'hi podrà
jugar!", ha anunciat Ada Colau tot recomanant que s'evitin aglomeracions i que s'utilitzi la
mascareta.
[noticiadiari]2/203580[/noticiadiari]
La capital catalana, juntament amb al resta de regions sanitàries catalanes, ha entrat aquest dijous
a la fase 3, l'últim estadi de desconfinament que permet ja la lliure mobilitat per tot el territori i
que torna a la potestat a la Generalitat per regular les mesures de la crisi sanitària.

Avui tenim una bona notícia pels nens i nenes de Barcelona: per fi tenim permís per obrir els parcs
infantils i a partir de demà s'hi podrà jugar!
Eviteu aglomeracions, useu mascaretes... i sobretot, jugueu i passeu-ho bé!
pic.twitter.com/mTKpGucFj5 (https://t.co/mTKpGucFj5)
? Ada Colau ??? (@AdaColau) June 18, 2020
(https://twitter.com/AdaColau/status/1273531392111120386?ref_src=twsrc%5Etfw)
La reobertura dels parcs infantils -tancats des del primer dia de l'estat d'alarma- no havia estat
inclosa en cap de les fases de desescalada ordenades pel govern espanyol. És per això que en les
darreres setmanes s'havia incrementat la pressió perquè es replantagés el seu tancament haventse reobert ja la majoria d'espais públics.
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L'Ajuntament de Barcelona feia dies que estava amb converses amb l'Agència de Salut Pública
per fixar una data de reobertura un cop estigués en mans de l'administració catalana.
Badalona també obre els parcs
L'Ajuntament de Badalona ha reobert aquest dijous les àrees de joc i els parcs infantils coincidint
amb l'entrada en la fase 3 de la desescalada. Durant tota la jornada, les brigades municipals han
procedit a desprecintar, netejar i desinfectar totes les zones d'esbarjo de la ciutat que estaven
inoperatives des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 13 de març per tal que els infants
puguin utilitzar-les seguint les mesures de seguretat necessàries. Paral·lelament, també s'ha
treballat per habilitar els elements esportius urbans situats a les platges i altres espais de la ciutat.
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