Estimats monitors i monitores,
Per fi ha arribat un dels moments més desitjats de l’any per a molts i moltes de
vosaltres quan pensem en l’esplai: l’estiu. Des d’aquest mes de juny i fins a la
primera setmana de setembre, infants, adolescents i joves dels vostres centres i
clubs d’esplai participaran de les colònies, campaments, casals, rutes i camps
de treball que sens dubte heu preparat amb molt entusiasme i il·lusió.
L’estiu sol ser el punt culminant de la tasca educativa que la majoria dueu a terme
al llarg del curs d’esplai. Una tasca que durant el primer trimestre i principis del
segon es va veure força limitada per unes decisions que no vam acabar de
comprendre, especialment perquè sabíem que les activitats de lleure eren i són
segures i necessàries. Afortunadament, hem pogut acabar el curs amb total
normalitat i així serà també a les activitats d’estiu, les quals després de dos anys
podrem gaudir sense cap restricció sanitària.
Com ja sabeu, els equips del MCECC estem a la vostra disposició i podeu
comptar amb el nostre suport per tot el que necessiteu. Us recordem que
podeu fer ús del telèfon d’emergència que tenim disponible les 24 hores del dia,
el 626 067 808, per si us cal qualsevol orientació d’urgència.
A més a més, a la pàgina web del Moviment podreu trobar una bona colla
de recursos i materials per a les activitats d’estiu. Podeu trobar documents
com un exemple de Dossier de comunicació amb els serveis de la casa de
colònies o plantilles editables de dossiers d’activitats d’estiu. D’altra banda, aviat
descobrireu un nou apartat a la pàgina web sobre bon tracte. Tant de bo tot el
que hi ha us sigui d’utilitat.
Gràcies en nom de l’equip de presidència, el Consell Directiu i l’Equip Tècnic per
fer possible que els infants, adolescents i joves dels vostres clubs i centres
d’esplai continuïn creixent, aprenent i rient al vostre costat.
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