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Una vintena d’entitats i empreses castellarenques duran a terme
casals de vacances aquest estiu

Dilluns 19 de maig de 2014

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament cedirà instal·lacions a les entitats que
organitzen casals de vacances

Un total de 21 associacions sense ànim de lucre i empreses oferiran aquest estiu
casals de vacances per a infants i joves de la vila. 16 d’aquestes iniciatives es duran
a terme en espais públics cedits per l’Ajuntament mentre que les 5 restants
corresponen a activitats organitzades en espais de titularitat privada.  

Per tercer 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, l’Ajuntament ha rebut enguany les sol·licituds de les següents entitats i
concessionàries, que oferiran tant casals de vacances com campus esportius: les
AMPA de les escoles Bonavista, Mestre Pla i Sant Esteve, Castellar Jove, el Club
Atlètic Castellar, el Club Bàsquet Castellar, el Club Esportiu Sistrells (SIGE), el
Club Patí Castellar, el Club Tennis Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, el Racó de
Castellar Esports, l’Esplai Sargantana, el Futbol Sala Castellar, l’Hoquei Club
Castellar, la Unió Esportiva Castellar i Zona Dansa.

Aquesta oferta de lleure estiuenc que es durà a terme en equipaments municipals se
suma a la dels casals que realitzaran a altres espais empreses i centres privats com
Artcàdia, Can Juliana, Espaiart, FEDAC Castellar La Immaculada, Penya Esports.

Entre els principals requisits a complir, les entitats organitzadores hauran de
designar una persona responsable major d’edat, que tingui el diploma de director o
directora del lleure o una titulació acadèmica que acrediti una formació superior
equiparable a l’àmbit del lleure associatiu. En els casos en què els casals siguin de
menys 25 participants, serà suficient estar en possessió del diploma de monitor o
monitora d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Així mateix, garantiran el
compliment de les ràtios de monitors que s’estableixi a la normativa, un 40% dels
quals hauran d’estar en possessió del títol de monitor o monitora de lleure i d’alguna
titulació en l’àmbit de l’activitat que correspongui. A més, hauran de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil per danys personals o béns i d’una altra amb
cobertura d’accidents.
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Ajuts de Benestar Social

D’altra banda, l’Ajuntament mantindrà la convocatòria d’ajuts per a les famílies en
situació de precarietat econòmica que vulguin accedir a algun d’aquests casals. Per
sol·licitar aquests ajuts, les famílies sol·licitants hauran d’acreditar una renda per
càpita (és a dir, per cada membre de la unitat familiar) no superior als 569,12 euros.
Aquest import correspon a l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
per a l’any 2014.

Els sol·licitants s’hauran d’adreçar en primer lloc a l’entitat organitzadora de
l’activitat per formalitzar la preinscripció en les dates i horaris establerts per
cadascuna d’elles. A continuació, hauran d’adreçar-se a la Regidoria de Benestar
Social (Espai Tolrà, C. Portugal 2,) o al Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador, Pl.
del Mirador, s/n) i fer la petició corresponent de l’ajut entre el 26 de maig i el 6 de
juny de 2014.

L’oferta de casals d’estiu a Castellar del Vallès es podrà consultar a partir del
divendres, 23 de maig, en un suplement del setmanari L’Actual i al web
www.castellarvalles.cat.
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