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Actualitat

Les sortides al Parc de l'Agulla de Manresa i a Núria apleguen un
gran nombre de participants

Dilluns 19 de juliol de 2004
Les excursions del passat divendres, 16 de juliol, programades pel Casal d'Estiu
2004 van obtenir un gran nombre de participants. 145 nens i nens de P3, P4 i P5 van
poder gaudir de les activitats que es van fer en el Parc de l'Agulla de Manresa. “Els
més menuts s'ho van passar d'allò més bé passejant i fent diverses activitats al
voltant d'aquest gran dipòsit d'aigua de Manresa”, ha explicat el tècnic
d'Esports, Salva Serra. Els més menuts van tornar a Castellar al voltant de les
18:00h. Si el grup del petits va triar Manresa, 275 nens i nenes de cinc a disset anys
van omplir sis autocars per anar a la Vall de Núria. En aquest bonic indret del
Berguedà, els participants van fer diverses passejades pels voltants, de diferents
nivells segons les edats. A banda de caminar i conèixer l'entorn, pels més petits es
va programar l'activitat de passeig en barca i pels més grans la de canoa. En motiu
de la pluja que va començar a caure a partir de les 14:00h, les activitats de tarda es
van donar per acabades. Malgrat les incidències climatològiques, l'excursió a Núria,
va ser, segons Serra, “tot una èxit, tant de participació com d'organització. La
gent de la Vall de Núria van respondre molt bé amb nosaltres”. El Casal de
Vacances que organitza l'Ajuntament de Castellar i que va tenir el seu inici el passat
28 de juny, s'allargarà fins el 30 de juliol i, en el cas dels petits i els mitjans, també
es portarà a terme entre l'1 i el 10 de setembre.
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