COMUNICAT – 30/04/2020
Benvolguts centres i clubs d’esplai,
En base a la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 9 de maig i atesa la incertesa sobre la tornada
a la normalitat, des del Moviment seguim prenent decisions que, tot i no agradar-nos, creiem
que són les més adequades en aquesta situació. Així doncs, en base les indicacions que ens
arriben, actualitzem les informacions:
•

Tot i l’anunci del pla de desconfinament, segueix aturada tota l’activitat ordinària i
extraordinària dels centres d’esplai fins que les autoritats pertinents ho autoritzin.
Per tant, queden afectades les sortides, trobades i activitats, però us animem a
continuar fent #EsplaiACasa.

•

En cas que aquesta aturada d’activitat pugui afectar algun infant del vostre centre en
situació de vulnerabilitat, us demanem que ens contacteu.

•

Anul·lació de la TrocaJove. Finalment no ha estat possible realitzar l’edició dins
d’aquest curs. Us animen a participar-hi el 15 i 16 de maig del 2021. Properament es
comunicarà als inscrits el procés de devolució de la inscripció.

•

Es posposen a l’estiu els cursos residencials MCECC de monitors i monitores i
directors i directores de Setmana Santa. Les persones inscrites han pogut triar entre
la formació del 3 al 12 d’agost o els previstos del 20 al 30 d’agost. Així mateix, el dia
8 de maig s’obriran de nou les inscripcions per fer els cursos residencials d’estiu.

•

El Campus MCECC, previst pel 7 de juny, es suspèn degut a l’impossibilitat logística
de poder-ho portar a la pràctica.

•

Pel que fa a les reunions de centres i territorials us recomanem que continueu
utilitzant mitjans de contacte telemàtics.

•

Pel que fa a les reunions de comissions, àmbits i projecte se segueixen duent a
terme de manera telemàtica, us animem a participar-hi, són obertes a tothom. El
mateix succeeix amb el Punt de Connexió.

•

Amb la voluntat d’acompanyar els centres i pensant en les activitats d’estiu, el Consell
Directiu i l’Equip Tècnic estem abordant i plantejant la situació generada per la Covid19. També estem participant en reunions amb la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya i amb el Consell de Joventut de les Illes Balears
(CJIB). En aquests espais hem transmès les diverses problemàtiques i necessitats
que pateix el lleure educatiu en aquest moment, així com hem expressat la necessitat
de definir de quina manera s’hauran de desenvolupar les activitats d’estiu d’enguany.
Es continuarà realitzant aquesta tasca per a poder donar les indicacions el més aviat
possible.

•

Si algun centre té alguna dificultat amb les bestretes, reserves de cases o qualsevol
altre dubte recomanem que us poseu en contacte amb el promotor o promotora del
vostre territori.
Aquest comunicat s’anirà actualitzant amb les darreres informacions
disponibles, sempre a través d’aquesta URL.

En qualsevol dels casos esmentats anteriorment, serà important que seguiu les
recomanacions del Departament de Salut de cara a la prevenció del contagi. Per prevenir
el virus cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia
respiratòria:
•
•

•

•

Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%),
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze
en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions
alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions,
i no hi compartiu les pertinences personals.
Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament.

Podeu consultar més informació a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus2019-ncov.
Per últim, des del Consell Directiu i Equip Tècnic, restem a la vostra disposició per qualsevol
aclariment. També podeu contactar a través de secretaria.mcecc@peretarres.org. Cuideuvos molt #QuedatACasa.
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