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Actualitat

Tornen les trobades ludico-esportives amb una sortida a buscar
bolets

Dimecres 15 d'octubre de 2003
La Regidoria d'Esports, en col·laboració amb les associacions de pares i mares del
municipi, posa en marxa el proper dissabte, 18 d'octubre, un nou cicle de trobades
ludicoesportives adreçades als infants des de P-5 i fins a sisè de Primària. Una
proposta que es desenvolupa els dissabtes al matí, generalment de forma quinzenal,
des de les 9.00 o les 10.00h fins les 13.00h. Durant aquest curs 2003-2004 hi ha
previstes una quinzena de trobades diferents, amb activitats esportives, manualitats,
jocs, excursions i sortides en bicicleta, entre d'altres. L'objectiu és fomentar l'esperit
esportiu, associatiu i de convivència dels mateixos infants, deixant de banda la
competitivitat. La trobada d'aquest dissabte serà una sortida per les rodalies de
Castellar per anar a buscar bolets. Una activitat que s'organitza per quart any
consecutiu i que, a banda de buscar bolets, pretén donar a conèixer els bolets que hi
ha a les rodalies del municipi. A banda d'aquesta, s'han previst altres activitats,
algunes de noves, com teatre i pallassos. També en el marc de la pedalada, a l'abril
del 2004, es farà un petit taller de la bicicleta per donar a conèixer els petits detalls
mecànics i el funcionament, i també un taller de joguines, el maig del 2004. Poden
participar a les activitats els nens i nenes de 5 a 12 anys, tot i que en algunes sortides
puntuals també poden anar acompanyats dels seus pares i germans. Bàsicament, són
sortides familiars les que es fan a l'exterior, és a dir, les excursions, la pedalada i la
darrera sortida, el 5 de juny, que és sorpresa. Les inscripcions, totalment gratuïtes
excepte en l'última sortida, es fan de manera puntual el mateix dissabte, a l'inici de
l'activitat. Programació curs 2003-2004
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