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Terrassa arriba a les 25 instal·lacions de jocs
biosaludables i per a adults als espais públics
Els nous circuits biosaludables es troben a Les Fonts, Xúquer i Can Petit

Amb la instal·lació de jocs biosaludables als barris de Xúquer i Les Fonts i al polígon
industrial de Can Petit, Terrassa ha sumat 25 d’aquestes instal·lacions als parcs i
espais públics de la ciutat. Aquestes tres darreres intervencions s’han emmarcat dins
del programa de millora i manteniment de l’espai públic Terrassa Barris en Marxa. El
conjunt de Les Fonts ja està instal·lat, mentre que a Can Petit i a Xúquer ja han
començat els treballs i es preveu que en els propers dies s’acabin d’instal·lar.
Els nous circuits biosaludables consten de sis elements, que pel seu aspecte
recorden els aparells de gimnàs, i que permeten desenvolupar diferents exercicis en
un mateix entorn. La varietat dels elements està orientada a treballar diferents parts
del cos. En tots els casos es tracta d’elements lúdics de mobiliari urbà que
afavoreixen la pràctica de l’esport i que s’adrecen a usuaris adults. Amb aquestes
instal·lacions, l’Ajuntament de Terrassa ofereix a la ciutadania l’oportunitat
d’exercitar-se a l’aire lliure en espais que constitueixen també punts de trobada on
gaudir de l’espai públic i millorar la qualitat de vida.
Al barri de Xúquer, el conjunt s’ha instal·lat al carrer del Segura; al polígon industrial
de Can Petit, al carrer de la Castellassa; i al barri de Les Fonts, s’ubica a l’illa situada
entre els carrers de Mossèn Josep Pons, de Caterina Albert i el passeig de Lola
Anglada. En aquest darrer cas, la instal·lació dels jocs biosaludables es
complementa amb una adequació integral de l’entorn. El cost d’aquestes tres
intervencions, encarregades a l’empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L, ha
estat de 33.490,40 euros.

Adjuntem plànol amb la ubicació dels 25 conjunts de jocs biosaludables i per a
adults.
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