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Un taller de creació de joguines centrarà la propera trobada lúdico-
esportiva

Dijous 13 de maig de 2004
Aquest dissabte, 15 de maig, tindrà lloc una nova trobada lúdico-esportiva
organitzada per la Regidoria d'Esports en col·laboració amb les associacions de
pares i mares del municipi. La trobada que es farà a la Ludoteca Municipal a partir
de les 10h i fins a les 13h i que constarà d'un taller de joguines, estava prevista pel
dissabte, 22 de maig, però degut a la coincidència de dates amb la Festa del Projecte
Rius, s'ha avançat una setmana. El taller de joguines tindrà com a objectiu la creació
de 3 joguines. “Els nens/es construiran unes titelles amb mitjons, uns prismàtics
i un gerro”, ha especificat el tècnic d'Esports, Sala Serra. Els participants hauran de
portar uns mitjons i uns botons vells. La mateixa Ludoteca serà l'encarregada de
proporcionar la resta de material. Les inscripcions seran gratuïtes i es faran al
mateix dia i lloc de l'activitat. Tots els participants d'entre 5 i 12 anys hauran de
portar l'esmorzar. Aquestes activitats tenen com a objectiu fomentar l'esperit
esportiu, associatiu i de convivència dels mateixos infants, deixant de banda la
competitivitat. “És molt important que es relacionin nens/es de diferents centres
educatius. Aquest és un dels objectius d'aquestes trobades lúdico-esportives”,
ha afegit Serra. Inscripcions obertes per a l'última trobada-lúdico esportiva de
la temporada A partir del dilluns, 17 i fins el divendres, 28 de maig, els nens/es que
estiguin interessats en participar a la darrera trobada lúdico-esportiva de la
temporada i que constarà d'una excursió a la Vall de Núria programada pel proper 5
de juny, podran fer la inscripció al Punt d'Informació Juvenil, (c/Major 74), de 17h a
20h. El preu de l'excursió és de 10 euros i inclou el viatge en autocar fins a
Queralbs, el trajecte amb el cremallera que uneix aquesta població del Ripollès amb
la Vall de Núria i les activitats previstes del dia.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

