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

Dimecres 18 de maig de 2016

Per cinquè 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. 13 d’aquestes iniciatives es duran
a terme en espais públics cedits per l’Ajuntament mentre que les 8 restants
corresponen a activitats organitzades en espais no municipals o privats.

Per cinquè 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 de les
AMPA de les escoles Mestre Pla i Sant Esteve, el Club Atlètic Castellar, el Club
Bàsquet Castellar, el Club Esportiu Fit Jove, el Club Patí Castellar, el Club Tennis
Castellar, el Club Futbol Sala Castellar (en les seccions de futbol sala i de voleibol),
l’Hoquei Club Castellar, Racó Esports, Speak Castellar (a l’escola Bonavista) i la
Unió Esportiva Castellar. Aquesta oferta de lleure estiuenc se suma a la dels casals
que realitzaran a altres espais Artcàdia, Can Juliana, Centre Emocionat, Colònies i
Esplai Xiribec, Espaiart, FEDAC Castellar La Immaculada, Penya Arlequinada
Sports i PROESCO (a l’escola El Sol i La Lluna).

Ajuts de Benestar Social

D’altra banda, l’Ajuntament obrirà un any més la convocatòria d’ajuts per a les
famílies en situació de precarietat econòmica que vulguin accedir a algun d’aquests
casals.

Per poder sol·licitar aquests ajuts, les famílies podran presentar als Serveis Socials
(Espai Tolrà), fins al 10 de juny, un formulari que es pot trobar al web municipal i
que s’haurà d’omplir un cop formalitzada la preinscripció al casal desitjat.

Els ajuts, que es podran demanar del 23 de maig al 10 de juny, es distribuiran en
funció de la puntuació obtinguda d’acord amb el barem que consta a les bases
reguladores i el pressupost disponible. Cal tenir en compte que la quantia concedida
en cap cas superarà els 40 € setmanals, i serà per a una durada màxima de cinc
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setmanes.

L’oferta de casals d’estiu a Castellar del Vallès es podrà consultar a partir del
divendres, 20 de maig, en un suplement del setmanari L’Actual i al web
www.castellarvalles.cat, mentre que les bases per a la sol·licitud dels ajuts es poden
trobar també al web municipal.
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