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Comunicat per les famílies del GEP Vilafranca
Benvolgudes famílies,
Després de 2 mesos confinats a casa, esperem que tots i totes hàgiu passat els dies de la millor
forma possible. Aquest comunicat és per informar-vos de diferents aspectes de com acabarà el curs
i com encarem l’estiu.
Tots els grups de l’esplai hem estat fent activitats via telemàtica i els monitors i monitores n’estem
d’allò més contents i contentes, tot i que ens agradaria veure’ns les cares presencialment,
evidentment. Tenim molta sort que tot i la situació que ens ha tocat viure, volguéssiu seguir
implicant-vos amb l’esplai i destinéssiu una estoneta a la setmana per dedicar-vos a aquelles
activitats que us hem preparat amb gran il·lusió.
Seguidament us informarem de diferents aspectes que, com a famílies de l’esplai, heu de tenir
presents després de totes aquestes setmanes i informacions rellevants sobre com encarem els
pròxims mesos:
Curs d’esplai 2019-2020
Com a esplai GEP Vilafranca, donem per finalitzat el curs presencial d’aquest any 2019/2020. Tot i
això, els monitors i monitores tenim ganes de seguir fent activitats telemàtiques amb la dinàmica
que hem portat a terme aquests dos mesos de confinament, per tal d’acompanyar els infants i joves
en aquests temps d’incertesa i seguir fent del temps lliure un espai educatiu.
En el tema econòmic, l’esplai es paga per trimestres com tots i totes sabeu, així doncs aquest curs
2019/2020 ja s’han fet els cobraments del primer i el segon trimestre. De cara al tercer trimestre
s’ha decidit que no es cobraran els 50 € corresponents. Seguirem fent la nostra tasca tal com
entenem el voluntariat i la responsabilitat col·lectiva.

Colònies i Campaments Estiu 2020
Donades les circumstàncies dels diferents comunicats que han anat sortint des de la Generalitat i
des del MCECC, l’entitat a la qual pertanyem, l’equip de monitors i monitores ens hem plantejat
diferents aspectes. (Podeu trobar els comunicats adjunts més avall).
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En el cas que es facin colònies i campaments aquest estiu, es faran inscripcions al més aviat
possible. Ara per ara restem a l’espera de nous comunicats i protocols que ens puguin arribar des
de dalt i puguem seguir amb noves maneres de treballar.
Tal com es planteja l’estiu, ara com ara els infants que no estan apuntats al curs d’esplai 2019/2020
no ens plantegem poder acceptar-los seguint les mesures que se’ns proposen. Tot i això, si hi ha
algun canvi, us ho farem saber.
Com a esplai, creiem en una educació integral dels infants i joves, però també de les famílies que
ens doneu el suport per portar als vostres fills i filles a realitzar l’activitat. Així doncs, hem cregut
oportú conèixer la vostra opinió envers la situació respecte a les colònies i campaments d’estiu
2019/2020 a conseqüència de la Covid-19. Per tant, us fem arribar una petita enquesta que ens
ajudarà a prendre decisions futures. Podeu trobar l’enquesta AQUÍ.
Seguidament us adjuntem els comunicats que hem esmentat anteriorment:
-Document de la Generalitat de Catalunya, del departament de Treball, afers socials i
famílies:
Document marc activitats estiu 2020.pdf
-Manifest del MCECC (Moviment de Centres Esplais Cristians Catalans) juntament amb
altres federacions i entitats de lleure d’àmbit nacional:
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-05-12-manifest-estiu
Tot i això, l’equip de monitors i monitores us volem comunicar que en cas que les autoritats sanitàries
flexibilitzin el decret, ens mostrarem optimistes de cara a organitzar amb garanties d’higiene i salut,
les activitats d’estiu o, si més no, algun tipus de variant.
Us mantindrem en contacte i informats amb totes les notícies que vagin sortint de l’àmbit del lleure
i que puguin modificar els punts que us hem presentat anteriorment. Així doncs, estem a la vostra
disposició per qualsevol cosa que necessiteu, i esperem que aviat es vagi posant a lloc la situació i
ens puguem trobar amb total normalitat.
Moltíssimes gràcies,
Atentament,
L’Equip de monitores i monitors del GEP Vilafranca.
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