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La campanya funcionarà del 23 de gener al 18 de febrer.

La Ludoteca posarà en marxa del 23 de gener al 25 de febrer la
campanya d’intercanvi de disfresses i complements

Dimecres 18 de gener de 2017

La d’aquest any és desena edició d’aquest servei que es porta a terme
anualment les quatre setmanes anteriors a Carnestoltes

La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres posarà en marxa dilluns vinent, 23 de gener,
una nova edició de la campanya d’intercanvi de disfresses i complements que cada
any es porta a terme durant les quatre setmanes anteriors a la festivitat de
Carnestoltes.

Es tracta d’un servei obert a tota la població que tindrà lloc enguany per desena
vegada i que consisteix a intercanviar disfresses o complements, com ara perruques,
màscares o cinturons, que ja no s’utilitzen per altres que es trobaran exposades a la
Ludoteca. L’únic requisit demanat per poder utilitzar aquest servei és que les
disfresses i complements que s’hi portin estiguin en bon estat de conservació i
higiene.

Els objectius principals d’aquesta campanya són, d’una banda, que els infants
puguin gaudir d’un ventall ampli de disfresses i complements sense que això
comporti una despesa per a la família. També és pretén aconseguir que els nens i
nenes valorin les disfresses pel fet que estimulen el joc, la diversió i la imaginació, i
no com objectes de consum o d’acumulació, així com també potenciar entre les
famílies la reutilització com a forma de contribuir a preservar el medi ambient.

El servei romandrà actiu fins al dissabte 25 de febrer, de dilluns a divendres de 17 a
19.30 hores, i també els dissabtes al matí, d’11.30 a 13.30 hores.

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
C. de Sala Boadella, 6

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/14374/equipament/332/

