Actualitat

Castellar del Vallès oferirà 24 casals de vacances
aquest estiu
Dimarts 30 d'abril de 2019
Programes| Casals d'estiu 2019
Per vuitè any consecutiu, l’Ajuntament cedirà instal·lacions a les entitats que organitzen casals de
vacances
Un total de 22 associacions sense ànim de lucre i empreses oferiran aquest estiu 24 casals de vacances per a
infants i joves de la vila, segons ha registrat l’Ajuntament durant el període de sol·licitud per a la difusió
d’aquestes activitats. 10 de les iniciatives es duran a terme en espais públics cedits per l’Ajuntament, mentre que
les 14 restants corresponen a activitats organitzades en espais no municipals o privats.
Per vuitè any consecutiu, l’Ajuntament ha apostat per la cessió d’equipaments municipals a les entitats que s’han
acollit al compliment d’uns requisits mínims a l’hora de dur a terme les seves activitats de lleure estiuenc
adreçades a infants i joves.
Així, es duran a terme en equipaments municipals les propostes estiuenques d’Acció Musical Castellar, l’AMPA
de l’escola Joan Blanquer (Espaiart), l’AMPA de l’escola Sant Esteve (La Taca), el Club Atlètic Castellar, el Club
Bàsquet Castellar, el Club Esportiu Fit Jove Castellar, el Club Patí Castellar, el Club Rítmica Clau de Sol, el Club
Tennis Castellar, Creu Roja, Futbol Sala Castellar (en les modalitats de futbol sala i voleibol), la Ludoteca
Municipal Les 3 Moreres i la Unió Esportiva Castellar.
A aquesta oferta de lleure estiuenc se suma la que es realitzarà a altres espais i que són organitzats per Artcàdia,
Can Juliana, Canglomerat, escola El Casal, Colònies i Esplai Xiribec, Espaiart, FEDAC Castellar, Kids&Us
Language School, i Novalanguage.
L’oferta de casals d’estiu a Castellar del Vallès es podrà consultar en un suplement del setmanari L’Actual del
proper divendres i al portal web municipal www.castellarvalles.cat/casalsestiu. D’altra banda, l’Ajuntament
donarà a conèixer properament com cal tramitar ajuts socials a famílies per a casals d’estiu.
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