
COMUNICAT

Estimades famílies,

L’equip de monitores de l’Esplai Sant Josep de Calassanç desitgem que estigueu 
passant el confinament de la millor manera possible, i que tant vosaltres com els 
infants i joves estigueu molt bé.

Ens sap greu informar-vos que, el diumenge 17 de Maig, l’equip de monitores ens 
vam reunir per conversar sobre les Colònies d’Estiu 2020 i finalment decidir que 
les colònies quedaven anul·lades. Tot seguit us exposem com han anat les coses 
per arribar a prendre aquesta decisió.

Per posar-vos una mica en situació, el passat 10 de Maig es va fer públic el do-
cument “CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020” per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
estableix un marc normatiu per a la realització de les activitats d’educació en el 
lleure a l’estiu com l’ús de material sanitari i la ventilació i desinfecció constant 
dels espais, alhora que se’ns demana seguir realitzant la tasca educativa amb els 
mateixos resultats. 

Després d’una llarga reunió on vam intentar adaptar totes les mesures, l’equip 
vam veure molt difícil poder realitzar l’activitat i dur a terme la nostra feina com 
a educadores amb les condicions que ens marcava el document. Per les monitores 
suposa un daltabaix emocional haver de prendre i assumir aquesta decisió. Mal-
grat tot, hem valorat que no podíem assumir el que ens demanava el marc nor-
matiu, doncs no disposem ni del coneixement ni de les eines per fer-ho. 

De tota manera, com la situació podria ser canviant d’ara endavant, l’equip de 
monitores no descartem poder-nos reunir en algun moment i fer una activitat 
que ens permeti fer un tancament d’aquest curs com toca. L’equip de monitores 
seguim treballant i en contacte per preparar, si fos el cas, aquestes alternatives 
que se us comunicarien en el moment que hi veiéssim una viabilitat clara. Comp-
teu que la realització d’aquestes activitats es plantejarà a partir del setembre.

Finalment, dir-vos que restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i com 
sempre, podeu consultar a les respectives monitores per a dubtes, preguntes, in-
quietuds, propostes…   

Des de les nostres cases us enviem molts ànims i energies per acabar de superar 
aquesta situació i una forta abraçada virtual. 

Gràcies per la vostra comprensió, 

L’equip de monitores de l’Esplai Sant Josep de Calassanç (les monis més mones)

Barcelona, 19 de maig del 2020


