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Benvolguts pares i mares, 

Com cada any l’Ajuntament de Rubí vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants 
de la ciutat tinguin l’oportunitat de participar en activitats lúdiques que han de permetre fer més 
compatibles els horaris laborals de les famílies amb l’atenció als fills i filles durant el període de 
vacances escolars. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Rubí promou els casals d’estiu 
organitzats per diverses entitats de la ciutat i els dóna suport. 

L’Ajuntament també posa els mitjans necessaris perquè aquesta oferta d’activitats sigui més 
assequible, per això subvenciona 10 € per infant i setmana, i farà descomptes per als infants de 
famílies nombroses i famílies monoparentals (15 %) i per a les famílies que inscriuen més d’un 
fill al casal (15 % per al segon germà). 

Els casals d’estiu van dirigits a infants de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2014 i el 2006), es 
realitzaran del 2 al 27 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i el preu serà de 45 € per 
setmana. Per als infants matriculats fora de termini o que ampliïn setmanes una vegada 
començat el casal, el preu serà de 55 € la setmana i els descomptes no s’aplicaran. Alguns 
casals ofereixen servei de bon dia, de menjador i de tarda, el cost del qual no està inclòs en 
aquest preu. 

Com a novetat, i d’acord amb les entitats organitzadores, la inscripció es durà a terme de 
manera centralitzada del 22 de maig a l’1 de juny a  l’Ateneu Municipal de Rubí, ubicat al c. 
Xile, 1. Els horaris d’inscripcions seran els matins de dimarts i dijous, de 10:30 a 13:30 h, i a les 
tardes de dilluns a divendres, de 16:30 a 19:30 h. 

Per tant, en el moment de presentar la sol·licitud caldrà presentar també tota la documentació i 
haver realitzat el pagament per obtenir la plaça. 

Per a més informació sobre els casals d’estiu podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament 
www.rubi.cat, posar-vos en contacte amb les entitats organitzadores o bé amb el Programa 
d’Infància al telèfon 93 588 70 00 ext. 4255. 

Recordeu que a més de l’oferta de casals d’estiu, les entitats de lleure de Rubí  també 
organitzen activitats d’estiu, com són els campaments o les colònies, que proporcionen als 
infants valors de convivència i contacte amb la natura, i el més important, vivències 
insuperables. 

Cordialment,  

 
 
 
 
 
Marta Garcia Marin 
Regidora delegada de l’Àrea de  
Serveis a les Persones 
 
Rubí, 9 de maig de 2018 
 
 
Nota: al full adjunt trobareu informació de cada casal. 
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