
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
L'Ajuntament de Salt rebaixa un 25% el preu dels 

casals municipals d'estiu 2021 
El període de preinscripcions serà del 12 al 22 d’abril i cada escola o institut té un dia 

assignat 
 

Es prioritza que es faci de forma telemàtica a la web (www.viladesalt.cat) i si cal fer-ho 

presencialment cal adreçar-se a l’Estació Jove (només del 12 al 16 d’abril) 

 

L’Ajuntament de Salt aplicarà una reducció del 25% als preus dels casals municipals 

d’aquest proper estiu. El període de preinscripcions serà del 12 al 22 d’abril i, prioritàriament, 

s’haurà de fer telemàticament a través de la web www.viladesalt.cat. Aquesta rebaixa dóna 

continuïtat a la ja aplicada l’estiu del 2020 per donar suport a les famílies de Salt i fer front 

als efectes de la Covid19. 

 

Per tal d’evitar aglomeracions cada escola o institut té un dia assignat i, en el cas que no 

sigui possible anar al dia assignat o anar a una escola fora del municipi cal trucar al 972 40 

50 07 per demanar cita prèvia per dur a terme la preinscripció presencial que, en aquest cas, 

es durà a l’Estació Jove. En el cas que la demanda de places superi a l’oferta es durà a 

terme un sorteig el 23 d’abril. 

 

Els casals d’estiu de Salt van adreçats a infants i joves de P3 fins a 2n d’ESO (nascuts entre 

el 2007 i el 2017). En funció de l’edat dels participants s’ofereixen dos casals amb activitats i 

objectius diferenciats: el Casal del Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura. 

 

Tarifacions socials en funció de la renda 

D’altra banda, a banda de la rebaixa del 25% de la quota, també es continuaran valorant i 

atorgant, si s’escau, bonificacions en funció de la renda, per tipologia de família i per menors 

amb diversitat funcional (aquestes tres bonificacions no són acumulables i són d’entre el 

25% i el 85%).  

 

Tota la informació es pot consultar al següent enllaç:  

www.viladesalt.cat/casal-estiu-2021/ 

 

 


