Durant les vacances d’estiu i més especialment durant la festa
major, els parcs i places de Vic es converteixen en el terreny de joc
ideal pels infants i joves de la ciutat.
És per això que el projecte “Les tardes d’estiu al carrer” vol
fomentar la convivència i la interculturalitat tot recuperant el carrer
per part de grans i petits de manera lúdica i respectuosa, fomentant
així, els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la
responsabilitat, l’amistat, la convivència i, sobretot, la diversió!
Vine i participa de les activitats!! Diferents entitats i professionals
estan implicats en l’organització d’un munt d’activitats gratuïtes
adreçades a infants, joves i famílies pensades per promocionar
l’oci saludable i l’esport.

Dates: Del 17 de juny al 17 d’agost, de 17:30 a 21:00h
Lloc: A diferents parcs i places de la ciutat.
Podeu consultar la programació d’activitats a: www.estiuvic.cat
Per més informació:
• Telèfons de contacte: 638.654.756 (Feliu) i 638.800.637 (Mireia)
• Email: equipicivic@tapis.cat
• Podeu anar a les nostres oficines del Centre Cívic Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24).
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