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L'Ajuntament i l'EMD donen suport i faciliten l’accés als casals
d’estiu que s’organitzen al municipi

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit tornen a promoure enguany el programa de
dinamització i suport a l'accés als casals d'estiu i propostes formatives que organitzen empreses,
entitats, associacions culturals, esportives i de lleure. D'aquesta manera es dóna continuïtat a l'exitosa
experiència de l'any passat, quan es va optar per no programar el tradicional casal municipal i centrar els
recursos tècnics i econòmics que hi destinaven l’Ajuntament i l'EMD a democratitzar al màxim les
possibilitats que tots els nens i nenes puguin escollir i participar en el que casal del municipi que
prefereixin.
Amb aquest propòsit, l'any passat es va editar una guia El nostre estiu, en pdf i paper, i es va activar una
línia de subvencions per bonificar part de les inscripcions. Això va permetre que tothom pogués escollir
d'acord amb les seves preferències, sense que la qüestió econòmica en fos una limitació. Enguany, es
millora la difusió de l'oferta de casals amb un apartat en línia específicament creat per a l'ocasió al portal
web agendatorroella.com, on es publiquen fitxes de tots els casals (més d'una quarantena), es pot
formalitzar la inscripció i s'informa de les condicions per rebre les ajudes.

Anna Company, regidora de
Joventut i ensenyament, explica que «el nostre estiu és una iniciativa ambiciosa que pretén empoderar
als nostres infants i joves, fent-los partícips en l’elecció del recurs que més els convingui, potenciant les
seves competències personals i la seva capacitat de prendre decisions. També afegeix que «arrel de la
situació provocada per la pandèmia, aquesta proposta pren més força que mai. Entenem que tant els
infants com les famílies, aquest estiu, de nou, hauran de donar sortida física i emocional a les vivències
d’aquests mesos tan complicats.»
Per la seva banda, Mariví Martínez, vocal de Joventut, Cultura i Esports de l'EMD de l'Estartit, assenyala
que «l’experiència viscuda en la prova pilot de l’any passat va fer evident que anàvem pel bon camí.
Tenir la informació conjunta de totes les propostes permet tenir l’oportunitat de conèixer fàcilment totes
les possibilitats de passar un estiu de qualitat de què disposen les famílies dels infants i joves del
municipi. És per aquest motiu que hem creat aquest projecte, amb la intenció d’oferir un ventall
d’activitats molt divers per tal que cadascú pugui trobar la que més li convingui.» Martínez recalca:
«Amb aquest sistema, no només ajudem a més families, també a les empreses locals i es creen vincles
entre persones, empreses i administració, la qual cosa fomenta la convivència i la igualtat.»
Les activitats programades es podran dur a terme seguint tots els protocols i la normativa sanitària i de
mesures de seguretat que vinguin determinades per les administracions responsables, en cada moment.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament i l’EMD es farà el seguiment en tot moment per poder garantir la

viabilitat de les activitats, el compliment dels requisits i els objectius, així com també donar suport als
organitzadors i organitzadores de les activitats d'estiu del municipi.
El termini de presentació de so·licituds/instàncies per a les ajudes s’inicia el dia 25 de maig i acabarà el
dia 15 de juny de 2021.
Teniu tota la informació sobre el programa El nostre estiu a https://bit.ly/3vKOc7Z
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