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L'Aplec de Pasqua promou la conciliació i la cobertura als menors durant les vacances
martes, 18 de abril de 2017

El regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, ha visitat els xiquets i xiquetes que participen a l'Aplec de Pasqua, que
se celebra durant les vacances escolars als col·legis Botànic Calduch i José Soriano. En aquesta edició s'han posat a
disposició dels vila-realencs un centenar de places, on els xiquets de tres a 16 anys gaudeixen de tot tipus d'activitats
d'oci i temps lliure fins dilluns que ve. La iniciativa ofereix, a més, servei de menjador i desdejuni per a facilitar la
conciliació familiar i laboral i assegurar la cobertura als menors amb accions de caràcter inclusiu. Escorihuela recorda que
aquest Aplec se suma als d'Estiu i de Nadal, de manera que es completa de manera pionera l'oferta de cursos per a
garantir la cobertura en totes les èpoques de vacances escolars.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41557&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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