OBERTURA DE LA PLAÇA DELS FOCS DE SANT JOAN
CONVERTIDA EN PARC
OBERTURA DE LA PLAZA FOCS DE SANT JOAN
CONVERTIDA EN PARQUE
El proper dimarts 2 de gener de 2018, a les 17
hores, s’obrirà la plaça dels Focs de Sant Joan
convertida en parc.

El próximo martes 2 de enero de 2018, a las 17
horas, se abrirá la plaza Focs de Sant Joan convertida en parque.

En els darrers mesos, amb la participació dels
veïns i les veïnes de la plaça, l’escola Casablanca i l’Ajuntament hem treballat en la transformació en parc de la plaça dels Focs de Sant Joan
de Casablanca.

En los últimos meses, con la participación de los
vecinos y las vecinas de la plaza, la escuela Casablanca y el Ayuntamiento hemos trabajado en
la transformación en parque de la plaza Focs de
Sant Joan de Casablanca.

En aquest procés s’han realitzat diversos treballs d’arranjament del paviment, d’enjardinament de noves zones, s’ha començat a millorar
l’espai de joc infantil adreçat a petita infància i
s’ha substituït l’enllumenat públic per fanals amb
tecnologia LED.

En este proceso se han realizado diversos trabajos de arreglo del pavimento, de ajardinamiento
de nuevas zonas, se ha empezado a mejorar el
espacio de juego infantil dirigido a la paqueña
infancia y se ha substituido el alumbrado público
por farolas con tecnología LED.

La plaça és un espai lliure de gossos i per tant
no els hi està permesa l’entrada.

La plaza es un espacio libre de perros y por lo
tanto no les está permitida la entrada.

A més, el projecte contempla una intervenció
educativa i pedagògica per part dels i les alumnes de l’escola Casablanca.

Además, el proyecto contempla una intervención educativa y pedagógica por parte de los
alumnos de la escuela Casablanca.

L’obertura al públic de l’espai coincidirà amb la
Festa del Xumet, una activitat prèvia a la Cavalcada de Reis durant la qual omplirem la plaça
d’activitats i els infants podran lliurar el seu xumet als Patges Reials.

La obertura al público del espacio coincidirá con
la Festa del Xumet, una actividad previa a la Cavalgata de Reyes durante la cual llenaremos la
plaza de actividades y los niños podrán entregar
su chupete a los Pages Reales.
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