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La Ludoteca Municipal impulsa una segona campanya d'intercanvi
de joguines

Dimarts 11 de maig de 2004
La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres de Castellar del Vallès organitza, del 14 de
maig a l'11 de juny, una nova campanya d'intercanvi de joguines. Aquesta iniciativa,
que es va promoure per primera vegada a l'hivern, entre el desembre i el febrer, té
per objectiu bàsic conscienciar les famílies amb fills d'entre 3 i 12 anys sobre el
valor d'una joguina. "Una joguina s'ha de veure més enllà d'un objecte de
consum. És un objecte lúdic i per passar-s'ho bé. I una joguina, encara que un
nen o nena no la faci servir, continua tenint un cert valor i un altre infant pot
jugar amb ella", ha explicat la responsable de la Ludoteca Municipal Les 3
Moreres, Rosa Garcia. Els nens i nenes poden donar fins a tres joguines i, alhora,
se'n poden endur també fins a tres, en funció de les que hagin aportat. Les joguines
que es donin han de reunir unes certes condicions de seguretat i d'higiene. "No han
d'estar fetes amb materials tòxics ni tampoc s'han de desprendre petites peces
fàcilment. Les joguines han d'estar adaptades a la edat", ha afegit Garcia. A
més, tampoc poden ser joguines que tinguin algun contingut bèl·lic ni tampoc de
caire sexista ni discriminador. La campanya d'intercanvi de joguines s'adreça a les
famílies amb fills de 3 a 12 anys, que assisteixen a la Ludoteca Municipal. Les
donacions i la recollida de joguines es poden fer a l'espai familiar dels divendres,
entre el 14 de maig i l'11 de juny, a la mateixa Ludoteca Les 3 Moreres, al c/ Sala
Boadella, s/n.
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