Remodelen el pare de l'Amistat, la zona
d'esbarjo més important del eentredel poble
FRANCESC SANTIAGO

• El parc de l'Amistat de Tordera, la principal zona verda del
centre del poble, ja té una nova
imatge. La instaHació de nous
gronxadors i la remodelació del
conjunt del parc ha suposat una
inversió superior als sis milions
de pessetes. El parc de l'Amistat
de Tordera és un deIs indrets que
rep més gent durant tot el dia.
D'una banda, la mainada que gaudeix (fe la zona de gronxadors
i, per un altre costat, els juvilats
que hi va a passar la tarda, ates
que just al davant hi ha l'Esplai
de la gent gran. Molts esportistes
utilitzen la pista, principalment els

jugadors del Club de Basquet de
Tordera. A l'estiu, s'hi celebra durant tot el mes de juliol el tomeig
de futbol de sala. Aixo ha fet
veure la necessitat de remodelar
el parc, que fins ara oferia una
imatge fon;a pobra perque els
gronxadors eren antics i, fins i
tot, l'Ajuntament n'havia retirat
algun a causa del seu mal estat.
La remodelació ha suposat una
inversió superior als sis milions
de pessetes, bona part deIs quals
s'han desitinat a comprar els nous
gronxadors per la mainada. Ara,
hi ha dues zones de gronxadors:
la primera per als nens i nenes
fins a vuit anys, i la segona per

als més grans. S'han renovat els
banes i s'ha millrat el surtidor
d'aigua. Fonts municipals van indicar que els gronxadors compleixen la normativa de seguretat
i s'han respectat les distancies reglamentaries. La remodelació del
parc era' una mesura reivindicada
per molts deIs seus usuaris, alguns
deIs quals van indicar a El Punt
que estavendisposats a iniciar una
campanya de recollida de signatures per demanar el canvi deIs
gronxadors. Les obres s'han dut
a terme al llarg d'una setmana
coincidint amb l'inici de l'estiu.
EIs treballs els ha realitzat la brigada d'obres i serveis.

