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Imatge dels jocs d'aigua de la pl. de Catalunya, l'estiu de 2017.

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya reobriran divendres 25 de
maig amb un espectacle de dansa urbana

Dilluns 21 de maig de 2018

L’acte d’obertura tindrà lloc a les 21 h i l’endemà, dissabte, es farà una festa
amb jocs infantils i inflables, de 10 a 14 h

L’espectacle de dansa urbana El pas del temps, de la companyia Mind Problems,
protagonitzarà el proper divendres, 25 de maig, a les 21 h l’acte de reobertura de
l’espai de jocs d’aigua interactius de la plaça de Catalunya. L’acte, que es va haver
d’ajornar una setmana pel mal temps, inclourà diverses coreografies i animació
musical d’aquest grup sorgit de l’acadèmia castellarenca Our Solution Site.

Dissabte 26 de maig, l’endemà de l’acte d’obertura de l’àrea lúdica, la plaça de
Catalunya acollirà una festa per a tots els públics, amb jocs infantils i inflables,
entre les 10 i les 14 hores.

Aquesta àrea lúdica tornarà a comptar fins al mes d’octubre amb una quarantena
d’elements recreatius, distribuïts en dues àrees diferenciades: una de familiar, amb
jocs adreçats a persones de totes les edats, i una altra d’infantil, adreçada als més
menuts.

Durant la primera temporada d’estiu de funcionament dels jocs d’aigua de la plaça
de Catalunya, entre el 16 de juny i el 20 de setembre de l’any passat, es van registrar
un total de 20.500 usuaris, el que va suposar una mitjana de 200 persones al dia. Des
del mes d’octubre i fins a aquest mes de maig, la instal·lació ha funcionat com a font
ornamental.
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