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Balanç positiu dels primers Casals d’Hivern per a
infants i joves en risc d’exclusió social
El servei va atendre prop de 400 infants i joves repartits en vuit casals

L’Ajuntament de Terrassa fa una valoració positiva de la primera edició dels Casals
d’Hivern organitzats durant les vacances de Nadal i adreçats principalment a infants i
joves que els Serveis Socials han detectat que es trobaven en risc d’exclusió social.
El servei municipal de Joventut i Lleure Infantil i els Serveis Socials municipals, amb
la col·laboració de vuit entitats de lleure infantil de la ciutat, van organitzar els casals
els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2013, i 2 i 3 de gener de 2014,
corresponents al període de vacances escolars d’hivern. Els usuaris han estat 392
infants i joves de 3 a 17 anys, la gran majoria dels quals han estat becats pels
Serveis Socials.
S’han organitzat un total de vuit casals distribuïts pels diferents barris de la ciutat,
amb un mínim d’un per districte, a càrrec de les següents entitats: Centre d’Esplai El
Tabal, Grup de Colònies Ca n’Anglada, Centre d’Esplai Tremola, INSOC
Guadalhorce, Associació Centre Diari Can Palet, Centre d’Esplai Ca N’Aurell, La
Fàbrica de Can Tusell, i Centre d’Esplai Tu Tries!
L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat oferir un servei de menjador i un espai
educatiu de qualitat als usuaris, garantint les seves necessitats bàsiques durant les
vacances escolars, en la línia del que es va posar en marxa el passat estiu.
A més del servei de menjador, els prop de 400 infants i joves participants han pogut
gaudir de les activitats i propostes educatives i pedagògiques organitzades per les
entitats de lleure del territori. La iniciativa ha estat molt ben valorada pels usuaris i
també ha funcionat molt bé la coordinació entre els serveis municipal i les entitats
col·laboradores. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Terrassa vol aplicar aquest
model, que va més enllà de la simple cobertura alimentaria, a futurs projectes i
programes destinats a treballar per evitar situacions de vulnerabilitat i exclusió social,
sobretot en un públic infantil.
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