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L’Ajuntament comença dilluns una actuació de
millora de la bassa del Parc de Sant Jordi
Es facilitarà el manteniment de l’estany i es millorarà el sistema de cloració i
filtratge de l’aigua

Tot just finalitzada la Fira Modernista, els operaris municipals començaran el proper
dilluns, 22 de maig, una actuació per millorar l’estat de la bassa del Parc de Sant
Jordi. Els treballs tenen com a objectiu facilitar el manteniment d’aquest estany. La
primera de les tasques prèvies que es duran a terme serà buidar la bassa, per
seguidament executar l’actuació fonamental, que serà reduir 1,70 metres la seva
alçada. Això suposarà la disminució de la capacitat de l’estany i, per tant, una millora
en el seu manteniment. Amb aquests canvis es minimitzaran alguns dels problemes
més habituals en aquests tipus d’estanys, com ara l’acumulació de brutícia en el fons
i en suspensió.
Els treballs que es duran a terme facilitaran les tasques de manteniment i milloraran
el sistema de cloració i filtratge de l’aigua, tot i que no canviarà la seva aparença. A
banda de la reducció de la brutícia, es reduirà la presència d’animals no desitjats,
com ara mosquits, i permetrà un control més efectiu de la legionel·losi.
Aquesta bassa havia estat originalment utilitzada pel reg dels horts de la finca. Amb
el pas del temps, la reducció de part del cabal natural i d’altres modificacions de
l’entorn va fer que perdés la seva utilitat. En l’actualitat, les condicions de la bassa la
feien innecessària, més enllà de la seva vàlua ornamental, que es manté amb
l’actual intervenció.
D’altra banda, també s’introduiran millores en l’accessibilitat al Parc de Sant Jordi.
Es millorarà l’accés a la zona sud del parc, directament des del camí principal per a
les persones amb mobilitat reduïda. En total, es destinen 30.000 euros per aquestes
feines de millora, que està previst que finalitzin abans de la Festa Major. En les
darreres setmanes ja s’havien fet millores a la zona de petanca, amb la reparació
d’alguns dels accessos, i actuacions sobre el mobiliari.
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