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Benvolgut/da, 

 

Espero i desitjo que tot l’equip de monitors/es del vostre Centre o Club d’Esplai us trobeu 

bé de salut. En menys de dos mesos iniciarem les primeres activitats d’estiu, que 

s’allargaran fins a inicis de setembre. Seran uns dies plens de jocs, aventures, 

aprenentatges i rialles que conclouran un curs que ha estat molt incert. 

  

Cal recordar que l’estiu del 2020, malgrat la incertesa i gràcies a la responsabilitat 

assumida per tots vosaltres (monitores i monitors), vam ser dels primers agents 

educatius a recuperar el contacte amb els infants i joves. Les activitats d’estiu van ser 

una realitat i un espai on, gràcies al quotidià, els infants i joves van adquirir  noves rutines 

d’higiene freqüent, neteja, ventilació d’espais i van aprendre a relacionar-se respectant 

el distanciament físic, que no  social. Tots aquests aprenentatges adquirits, l’estiu 2020 

i durant el curs 2020-21, ens han permès demostrar que les activitats de lleure són 

segures i necessàries i ens permet mirar cap a l’estiu 2021 i assegurar que l’estiu, 

segur, que serà nostre!  

 

En aquest sobre trobareu diferents materials que us serviran per planificar i realitzar les 

vostres activitats d’estiu. El codi QR us enllaçarà a una pàgina web exclusiva on anirem 

recollint totes les informacions rellevants, recursos, etc. que pugueu necessitar. Entre 

aquests, els resums del protocol, en el marc de la Covid-19, per les activitats aprovat el 

dilluns 3 de maig pel PROCICAT. 

  

El mes d’abril ens deixava l’Arcadi Oliveres, i una de les seves frases a recordar serà 

aquella que diu que “estem obligats a no perdre l’esperança”. Fem-nos nostra 

aquesta frase i, malgrat les incerteses i el moment complex que estem vivint, 

mantinguem aquesta esperança, fem que aquest estiu sigui inoblidable. Tot i que, a 

voltes, la nostra tasca és poc reconeguda, aquesta és molt necessària. 

 

En nom propi, del Consell Directiu i de l’Equip Tècnic del MCECC, us volem agrair tota 

la tasca realitzada aquest curs 2020-21, en un moment tan complex i incert. No perdeu 

aquesta motivació i força, ens teniu al vostre costat per seguir compartint reptes i somnis 

pels nostres Centres i Clubs d’Esplai i els seus infants, adolescents, joves i monitors/es.  

Moltes gràcies i recordeu: Aquest estiu, segur, que és nostre! 

 
  

  
 
Xavi Nus i Garrell  
President del MCECC  
Barcelona, 7 de maig de 2021 

 


