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Dos-cents infants i joves participen en el primer dia del Casal de
Primavera

Dilluns 5 d'abril de 2004
Uns 130 nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, i al voltant de 70 joves d'entre 12 i 17
anys, han participat avui en el primer dia del Casal de Primavera, que organitza
l'Ajuntament els dies 5, 6 i 7 d'abril, coincidint amb les vacances de Setmana Santa.
Pel què fa als infants de 3 a 12 anys, avui dilluns hi ha participat 42 nens i nenes de
P3 i P4, 34 de P5 i 1r, 27 de 2n i 3r i 27 infants de 4t, 5è i 6e. “No prevèiem tanta
participació. En el Casal de Nadal si que ens movem sobre aquestes xifres, però
en un casal de 3 dies com el de la Setmana Santa, no esperàvem tanta
participació”, ha explicat el tècnic d'esports, Salva Serra. Respecte les activitats, els
infants de P3 i P4 han participats en activitats de joc lliure i jocs esportius al pavelló
Puigverd; els nens i nenes de P5 i 1r s'han desplaçat al Casal Catalunya on han fet
tallers i jocs adaptats; els de 2n i 3r han participat en una gimcana a l'escola Sant
Esteve, i els infants de 4t, 5è i 6è de primària han fet jocs lúdics i de rol a la
Ludoteca Municipal. Entre els joves de 12 i 17 anys l'activitat estrella és el futbol,
amb més d'una cinquantena d'inscrits. A rol hi ha inscrits 9 joves, “una xifra que es
mou entre la participació habitual”, ha explicat el responsable del Casal de Joves,
Ricard Borràs. L'activitat més fluixa quan a la participació és l'activitat lúdica, que
de moment avui només ha comptat amb dues persones inscrites. Notícies
relacionades
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