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Actualitat

L'Ajuntament prepara un nou Casal de Vacances de Primavera

Dimecres 31 de març de 2004
Amb l'arribada de les vacances de Setmana Santa i per quart any consecutiu,
l'Ajuntament de Castellar ha organitzat una nova edició del Casal de Vacances de
Primavera. Les activitats es portaran a terme els dies 5, 6, i 7 d'abril, i s'han dividit
en dos grups d'edat: dels 3 als 12 anys i dels 12 als 17 anys. Pel que fa al grup
d'infants de 3 a 12 anys, faran les activitats al Pavelló de Puigverd. Els infants
realitzaran un ventall ampli d'activitats esportives, jocs esportius, jocs alternatius i
jocs populars. També realitzaran una gimcana amb pistes i proves diverses a la
plaça de Catalunya. També es faran altres activitats al Casal Catalunya, a la
Ludoteca Municipal o a la plaça Major. Les inscripcions dels petits d'entre 6 a 12
anys es realitzaran de forma puntual, és a dir, el mateix dia de l'assistència al Casal i
al Pavelló Puigverd, mitjançant el pagament d'un euro (1€ per l'acollida i 5€ per les
activitats del matí). Pel que fa a les activitats dels joves, es realitzaran al Pavelló
Joaquim Blume. L'esport també ocuparà una part important del programa
d'activitats, tot i que també es faran sessions de rol, màgic i tallers lúdics. Pel que fa
a les inscripcions que són gratuïtes, el termini d'inscripció finalitza el divendres, 2
d'abril. Cal adreçar-se al Punt d'Informació Juvenil, de 17.00 a 20.00 h. Els
interessats en rebre més informació s'han d'adreçar a la Regidoria d'Esports (93 747
20 03), a la Regidoria d'Ensenyament (93 715 90 35), al Punt d'Informació Juvenil
(93 714 34 27) o a la Ludoteca Municipal (93 715 92 89).
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