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                                                                    Nota de premsa 

               
 
L’Ajuntament de Roda de Ter organitza el Casal d’Estiu 
pensat amb el disseny universal 
 
 

El disseny universal parteix de la idea que tots som iguals i que formem 

part d’una població on es representen diverses característiques i habilitats.  

 

Les activitats que s’ofereixen tenen un ús equitatiu, són flexibles, simples, 

intuïtives i segures.  

 

“El casal té la voluntat d'acollir infants de 3 a 12 anys, siguin quines siguin 

les seves necessitats”, explica la regidora d’Ensenyament, Marina 

Quintana. 

 

 

L’Ajuntament de Roda de Ter ja té a punt el casal d’estiu 2022 adreçat a nens i 

nenes de 3 a 12 anys, el qual es farà del 27 de juny al 29 de juliol a l’escola Emili 

Teixidor. Es tracta d’un casal universal, obert a tots els infants i per a totes les 

necessitats. 

Aquest projecte neix amb dos objectius, el primer poder donar cobertura a tots 

els infants de 3 a 12 anys del nostre poble i el segon objectiu, poder difondre 

aquesta idea a tots els municipis de la comarca que vulguin conèixer la nostra 

experiència per tal d'aconseguir donar aquesta mateixa cobertura a tots els 

infants de la nostra comarca. 
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El casal d’estiu de Roda de Ter és des de sempre un casal inclusiu, però en 

aquesta edició des de l’Ajuntament de Roda de Ter es fa un pas més: S’ha 

treballat perquè aquestes activitats que s’han pensat de manera inclusiva també 

esdevinguin universals. “El casal té la voluntat d'acollir a tothom, siguin quines 

siguin les seves necessitats”, tal com ha explicat la regidora d’Ensenyament, 

Marina Quintana.  

Per tant, les activitats que s’ofereixen han de permetre que tots els infants les 

puguin fer. Són activitats que tenen un ús equitatiu, són flexibles, simples, 

intuïtives i segures. A més, no es planteja una única opció a fer, hi ha la 

possibilitat de triar per part dels infants, amb tots els beneficis que això comporta 

pel que fa a augment de la confiança i l’autoestima.  

Marina Quintana explica que per organitzar un casal amb aquestes 

característiques s’ha comptat amb l’assessorament altruista per part de 

l’associació Vida Comunitària Amable de Castellar del Vallès, una entitat sense 

ànim de lucre amb una àmplia trajectòria en la normalització social de la diversitat 

infantil. Amb aquest assessorament que es basa a crear activitats universalment 

accessibles s’aconsegueix que tots els infants que hi participin "aconsegueixin el 

mateix objectiu encara que sigui de diferent manera", ha assegurat la regidora. 

 

Els nens i nenes participaran en activitats que van des d’escultura, dansa, hip-

hop, fotografia, body-art, body percussió... fins a les ja tradicionals i que no poden 

faltar mai com són l’acampada, la festa de l’escuma i anar a la piscina, entre 

moltes d’altres. Un any més, l’empresa Anigami torna a fer-se càrrec de la gestió 

del casal i cada dia de la setmana el destinaran a realitzar aquestes i d’altres 

activitats sempre seguint el fil conductor de les arts. Amb el títol “L’artista ets tu”, 

l’objectiu de les activitats del casal d’aquest any és que els infants exterioritzin i 

plasmin les emocions que senten a través de les arts.  
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Les activitats que s’han programat des d’Anigami també posen molt d’interès en 

què els infants prenguin consciència de l’entorn, per exemple, amb excursions 

per descobrir la flora i la fauna.  

 

Per tal de realitzar la inscripció caldrà enviar un correu electrònic a  

anigami.casal.roda@gmail.com abans del dia 7 de juny: 

 

Per a més informació: 

info@anigami.cat o podeu trucar al 616 640 586 

 

Roda de Ter, 2 de juny de 2022 

 
 

 


