
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
Els Casals Municipals d’Estiu de Salt reconeguts 

com una de les sis activitats de lleure de Catalunya 

que fomenten l’equitat 
 

L’Aliança Educació 360 valora l’experiència com un dels exemples que “garanteix l’accés als 

espais d’educatius d’estiu a tots els infants i adolescents, especialment als que es troben en 

situacions més vulnerables” 

 

L’Aliança Educació 360 (Educació a temps complet) ha seleccionat els Casals Municipals 

d’Estiu de Salt com una de les sis experiències de Catalunya on, a través del lleure educatiu 

es fomenta l'equitat. Juntament amb les propostes de Castellar del Vallès, Granollers, 

Manresa, Reus, Sant Boi de Llobregat i Terra, els casals saltencs són reconeguts per 

“garantir l’accessibilitat a les activitats i els espais educatius d’estiu a tots els infants 

i adolescents, especialment, als que es troben en situacions més vulnerables”. 

 

A l’hora de destacar les aportacions de les sis iniciatives també es destaca que es tracta 

d’experiències que sorgeixen “de la col·laboració entre els agents educatiu s del 

municipi per poder oferir propostes compartides que donin resposta a les necessitats 

i els reptes locals en el marc de l’estiu”. 

 

El regidor de Joventut i Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, destaca que 

aquest reconeixement “ens encoratja a treballar en la mateixa línia que no és una altra 

que impulsar mesures d’accessibilitat a les activitats, en aquest cas a les d’estiu, per 

a tots els infants i adolescents del municipi”. 

 

Els Casals Municipals d’Estiu de Salt compten amb una tarifació social que estableix 

diferents preus dels casals en funció de la renda familiar, amb bonificacions del 25%, del 

50% o del 85% sobre el preu del casal. També hi ha bonificacions per tipologia de família: 

10%, per a famílies nombroses i famílies monoparentals; 20%, per a famílies nombroses 

especials. I bonificacions del 10% per a menor inscrit amb diversitat funcional, amb 

discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

 

L’Ajuntament també disposa d’una tècnica d’integració social per portar i coordinar el Pla 

d’Integració on es coordinen totes les necessitats d’acompanyament. Aquesta figura té el 

paper de detectar necessitats i valorar els recursos que seran necessaris per a atendre tots 

els infants i adolescents amb necessitats de suport educatiu. 

 

 

 


