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L’èxit en el nombre d’inscrits situa el casal municipal
d’estiu entre els més concorreguts de les Terres de l’Ebre
Un any més, el casal d’estiu municipal de Roquetes va obrir les seves portes als més petits
durant els mesos d’estiu. Entre juliol i agost,
un total de 137 nens i nenes d’entre 3 i 12
anys va gaudir de tot tipus d’activitats educatives i lúdiques durant tots els matins. Com
cada any, el casal va estar allotjat a la planta
baixa de l’edifici del centre cívic, en una part
del primer pis i en els dos patis del complex,
idonis per a les diverses activitats gràcies a
les ombres i a les instal·lacions de què disposen.
El funcionament del casal va anar a càrrec de
més de quinze monitors (entre director, monitors i monitores, gent en pràctiques i voluntaris i voluntàries), que van treballar amb tres
grups d’infants dividits per edats: els petits,
de 3 a 5 anys; els mitjans, de 6 a 7 anys; i els
grans, de 8 anys fins als 12.
DIVERSITAT D’ENTRETENIMENTS

Les activitats que s’hi van dur a terme van ser
del tot diverses: jocs i sortides amb els més
petits a una granja de cavalls, excursions de
més magnitud com, per exemple, amb els
grans, que es va fer una passejada en bicicleta
per la via verda fins al poble veí d’Aldover...
Cal destacar, a més a més, l’interès de l’esplai
pel seu entorn. Els tallers de fer pa en un forn
del municipi o les visites a empreses importants de Roquetes en són un bon exemple.
(continua a la pàgina següent)

DE DALT A BAIX, ELS TRES GRUPS EN QUÈ VA ESTAR DIVIDIT L’ESPAI. PER EDATS, ELS GRANS, ELS MITJANS I ELS MÉS PETITS.
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Per culminar la seva activitat, cada any el casal es desplaça fins a la platja de les Avellanes, a l’Ampolla. Enguany no va ser una excepció, i els matriculats a l’esplai
van gaudir tots junts d’un dia de platja.
ÈXIT D’INSCRITS

Un dels èxits d’aquesta edició de l’esplai va ser el nombre d’inscrits. I és que la xifra total de 137 xiquets i xiquetes va situar l’esplai de Roquetes entre els casals d’estiu
més nombrosos de totes les Terres de l’Ebre. Perquè, malgrat les circumstàncies socials i econòmiques que vivim
en l’actualitat, el casal només va reduir el nombre d’inscrits en cinc infants respecte a l’any passat; un fet molt
important si ho comparem amb altres esplais de la zona,
que van baixar molt en nombre de matriculats o que fins
i tot van haver d’acabar abans la seva activitat a causa
de la falta de nens i nenes.
També el campus d’estiu i els cursets de natació a les piscines van enregistrar un alt èxit de participació. En el cas
del primer, entre les tres quinzenes en què va estar dividit s’hi van inscriure 54 persones: vint en la primera, vint

més en la segona i catorze en la tercera quinzena. Quant
als cursets de natació, el mes de juliol va acollir cinquanta
alumnes, mentre que l’agost va tenir-ne quaranta.
Val a dir que el casal d’estiu municipal de Roquetes porta
més d’una dècada en funcionament i, vist l’èxit que té
any rera any, segurament continuarà durant molts anys
més, sempre amb ganes de passar-ho bé i educar a la vegada.

A DALT, ALGUNES DE LES ACTIVITATS DE L’ESPLAI. DAMUNT D’AQUESTES LÍNIES, DUES IMATGES DELS ACTES DE CLOENDA DEL CAMPUS I ELS CURSETS DE NATACIÓ.
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