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L'Ajuntament organitza els Casals de Vacances d'Hivern

Dimecres 26 de novembre de 2003
Un any més, l'Ajuntament de Castellar organitza per les festes nadalenques una
nova edició dels Casals de Vacances d'Hivern. La nova programació preveu
diversitat d'activitats lúdiques i esportives pels infants i els joves del municipi. Les
activitats es portaran a terme els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre de 2003, i
el 2, 3 i 5 de gener de 2004. Enguany, l'oferta s'ha distribuït en tres grups d'edat: els
infants de 3 a 5 anys, els infants de 6 a 12 anys, i els joves de 12 a 17 anys. Els més
petits, participaran de les activitats del JOC i ESPORT, que tindran com a punt de
trobada el Pavelló de Puigverd. La recollida dels infants es farà de 8.00 a 9.00 h, i
les activitats del Casal es faran de 9.00 a 13.30 h. La proposta dels infants de 3 a 12
anys, inclou activitats diverses com racons de joc, activitats lúdiques i esportives,
tallers de contes, teatre i ludoteca, que es portaran a terme als diferents espais
municipals i places del municipi, com l'Espai Lúdic les 3 Moreres, la sala de Petit
Format de l'Ateneu, el Casal de Joves, el Parc de Colobrers o la piscina coberta.
D'altra banda, els nois i noies de 12 a 17 anys podran participar d'un altre bloc de
propostes dins el CASAL DE VACANCES D'HIVERN, que es realitzaran al
Pavelló Joaquim Blume. Els joves faran principalment activitats esportives com
basquet o futbol sala, tot i que també podran participar de tallers de teatre o jocs de
rol i Internet. Les inscripcions per les activitats de petits es realitzaran de forma
puntual, és a dir, el mateix dia de l'assistència al casal, mitjançant el pagament d'un
euro per l'acollida i 5 euros per les activitats de matí. D'altra banda, la inscripció de
les activitats dels joves realitzaran durant el període del 15 al 19 de desembre, al
Punt d'Informació Juvenil, al c/Major, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00h.

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/

