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La 10a Festa del Riu tindrà lloc aquest dissabte, 19 de maig, a
l’Àrea d’esplai de Les Arenes

Dimecres 16 de maig de 2012
Programes| Festa del Riu

L’Àrea d’esplai de Les Arenes acollirà aquest dissabte, dia 19 de maig, les activitats
de la 10a edició de la Festa del Riu, una trobada que organitzen anualment
l’Ajuntament de Castellar i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de
l’Associació Hàbitats i Sorea.

Un esmorzar convocat a les 10 hores obrirà, com és habitual, aquesta festa que
enguany inclourà una proposta de realització de tallers i un espectacles de teatre
infantil. Així, a les 10.30 hores i fins al migdia, la Companyia Binixiflat proposarà
als nens i nenes que assisteixin a la Festa la realització d’un taller de titelles i de
diversos tallers de manualitats.

A continuació, la mateixa Companyia Binixiflat serà l’encarregada de representar
l’espectacle teatral El peixet d’or, una l’adaptació per a teatre de titelles d’aquest
conte rus. L’espectacle, d’una hora de durada aproximadament, parla d’una parella
de pescadors pobres i de les seves estranyes relacions amb un peix màgic que els
dóna tot allò que demanen. La Companyia Binixiflat és una companyia de teatre de
titelles creada a Mallorca i refundada a Arenys de Munt, que ha realitzat prop de
3.900 funcions des de l’any 1985.

El lliurament de diplomes a les entitats i escoles col·laboradores del Projecte Rius
posarà el punt i final a la 10a edició de la Festa del Riu, una proposta que pretén
acostar el riu a la ciutadania i agrair a les escoles i entitats la seva col·laboració al
Projecte Rius amb les inspeccions dels trams de riu que es porten a terme a la vila
des de la primavera de 2002.

L’organització ha informat que, en cas de mal temps, les activitats previstes per al
dissabte 19 de maig es traslladaran al Recinte Firal de l’Espai Tolrà.
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