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200 infants i joves participen al Casal de vacances de Primavera

Dimarts 13 d'abril de 2004
El Casal de Vacances de Primavera que l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha
organitzat els dies 5, 6 i 7 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, ha registrat uns
200 participants, entre infants i joves. D'una banda, el casal ha comptat amb 120
nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, que han gaudit d'una àmplia oferta lúdica centrada
sobretot, en jocs i tallers i, de l'altra, la mitjana diària de joves d'entre 12 i 17 anys
que han participat en les propostes organitzades ha estat d'una vuitantena. Segons el
cap de la unitat d'esports, Jaume Donat, la participació d'aquest any supera la
registrada en el Casal de Primavera del 2003. “Les activitats que teníem previstes
han sortit i la gent també n'ha quedat contenta. A sobre, hem incrementat,
encara que més amb els petits que amb els joves, una mica el nivell de
participació. Per tot això, la valoració és bona”, ha explicat Donat. Els infants de
3 a 12 anys han participat en diverses activitats, com jocs esportius, populars i
alternatius, a banda també d'una gimcana amb pistes i proves diverses. Pel què fa als
joves, l'oferta incloïa futbol, màgic, rol, bàsquet, una activitat lúdica i internet. “El
que s'emporta la palma de la participació és el futbol, amb una mitjana de 60
joves cada dia. Les altres activitats són més minoritàries. En el màgic i el rol la
participació ha estat d'entre 5 i 6 persones, i a Internet, d'entre 7 i 9”, ha
especificat Donat. Els propers casals de vacances organitzats per l'Ajuntament seran
ja a l'estiu. El Casal de Vacances d'Estiu començarà a finals de juny, coincidint amb
la fi del curs escolar, i s'allargarà durant tot el mes de juliol i la primera quinzena de
setembre.
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