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Activitats d’estiu 2020 per infants i joves organitzades per l’Ajuntament 

de Molins de Rei 

L’oferta del casal d’estiu municipal i del servei de ludoteca per aquest estiu adreçada a infants 

i joves s’adapta a les circumstàncies i a l’evolució de la crisi de la COVID-19 i a totes les 

indicacions de les autoritats sanitàries. 

El casal d’estiu municipal, adreçat a infants i joves de la vila de Molins de Rei, començarà el 29 

de juny i aquest any com a novetat, s’allargarà ininterrompudament fins al dia 10 de setembre. 

Ara bé, la inscripció s’ha organitzat de tal manera que les famílies puguin escollir entre la 

inscripció per les primeres cinc setmanes (juny – juliol), les setmanes de la 6a a l’11a, o bé, la 

totalitat de les onze setmanes. 

L’objectiu és gaudir d’una oferta d’activitats amb garantia de qualitat i transmissió de valors. 

Totes les activitats han estat dissenyades i pensades amb les màximes mesures de seguretat i 

higiene marcades per les autoritats, ensenyant als infants i joves les mesures de prevenció d’una 

manera lúdica i pedagògica. 

Les inscripcions es poden fer del 4 al 14 de juny i a través del correu electrònic 

casalmolinsderei@safissports.com o a través de cita prèvia per a totes aquelles persones que no 

puguin fer-ho de forma telemàtica. Per obtenir la cita prèvia, cal trucar al telèfon 647 97 01 41 

(9.30 a 14.30 h). 

Complementàriament, l’Ajuntament organitza el servei de ludoteca des del 29 de juny al 24 de 

juliol, en horari de dilluns a divendres, de 17 a 20 h. Per accedir a aquest servei la reserva de 

plaça s’haurà de realitzar amb una setmana d’antelació, per tant, s’obrirà el termini el dia 22 de 

juny. 

Pots consultar totes les activitats programades al díptic que l’Ajuntament ha dissenyat per la 

seva divulgació i informació. 
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