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Actualitat

Bona participació als Casals de Vacances d'Hivern

Dijous 8 de gener de 2004
L'Ajuntament va organitzar, per quart any consecutiu, els Casals de Vacances
d'hivern, que es van portar a terme del 22 de desembre fins al 5 de gener. Els Casals
d'hivern s'adreçaven d'una banda, als infants de 3 a 12 anys i, de l'altra, als joves
dels 12 als 17 anys. Segons el cap de la Unitat d'Esports, Jaume Donat, la
participació va ser molt elevada durant els primers dies del Casal. "Hem arribat a
tenir una mitjana de 130 nens en el grup dels més petits i de 80 participants pel
que fa al grup dels més joves". Pel que fa a la resta de dies, la mitjana de
participació va anar variant segons el dia. "Dies com el dos i el cinc de gener, la
participació va baixar considerablement", ha explicat Donat. Les activitats dels
infants de 3 a 12 anys contemplaven un ampli ventall de propostes tant lúdiques
com pedagògiques. Iniciatives diverses com racons de joc, activitats lúdiques i
esportives, tallers de contes, teatre i Ludoteca, entre d'altres. Tot i que el punt de
trobada dels més menuts era el Pavelló Puigverd, altres instal·lacions com l'Espai
Tolrà, la Ludoteca Les Tres Moreres, el Parc de Colobrers, la piscina coberta, entre
d'altres, també van ser punt d'acollida de les diferents propostes lúdiques. Les
inscripcions eren per dia i tenien el preu de 5 euros. Les inscripcions del grup del
més joves era per activitat concreta. La proposta lúdica amb més ressò i participació
va ser la del futbol-sala. "Com cada any l'activitat estrella ha estat el futbol- sala
amb una elevada participació", ha explicat Donat. D'altres propostes com el teatre
van haver de ser suspeses per la falta de participants. A banda dels dies programats
en el Casal de Vacances d'Hivern es va celebrar una Festa a l'Espai Tolrà, el 3 de
gener, on s'hi van aplegar més d'un centenar d'infants i joves.
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