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Estimades famílies, infants i joves,  
 

Qui ens havia de dir fa dos mesos i mig, quan anul·làvem les activitats d'esplai, l'excursió de 
primavera i, finalment, també les colònies de Setmana Santa, que avui hauríem d'estar 
escrivint aquest comunicat. No sabem ni per on començar; ens pot la tristor, la ràbia i la 
impotència d'haver d'estar prenent aquesta decisió. 
 
Fa setmanes, i ara ja mesos, que estem vivint una situació molt complicada com a societat, 
on gairebé cada dia surten mesures, normes i protocols que ens marquen mantenir unes 
distàncies físiques. Trobem a faltar jugar, córrer, quedar, abraçar, conviure... és la nostra 
manera de fer i és la nostra manera de ser la que es perd amb aquestes distàncies. 
 
Des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, es va publicar fa un 
parell de setmanes un document marc amb els criteris generals de les activitats d'estiu 
d'enguany. En aquest, es detallaven les distàncies, mesures, higiene... que s'havien de 
seguir per dur a terme les activitats d'estiu amb infants i joves. Aquest document ha vingut 
acompanyat a posteriori, amb altres protocols més concrets i detallats per cada una de les 
activitats. 
 
Des de l'equip de monitores i monitors, en rebre el primer document i tot i ser conscients 
de la realitat, vam decidir esperar a la resta de documents per valorar íntegrament el seu 
contingut i prendre una decisió, gens fàcil, amb la màxima informació possible. 
 
Creiem que aquests documents no són realistes, ni els seus redactors coneixedors de la 
realitat de l'educació en el lleure. Les mesures que es defineixen són una utopia, que no 
pot portar a més lloc que la cancel·lació de les activitats si es vol mantenir el valor que 
tenen i no desprestigiar la tasca del lleure educatiu. No volem que les nostres colònies i 
campaments siguin un espai on els infants no gaudeixin del seu temps i de les activitats 
lliurement amb tota la resta; creiem en el lleure i creiem en una educació transversal i 
necessària pel desenvolupament humà. 
 
Evidentment som conscients que els protocols estan definits per complir uns requisits 
sanitaris imprescindibles en la situació que estem vivint, i en cap cas creiem que s'hagin de 
fer més permissius si això suposa un risc pels infants. 
 
El que demanem és claredat, des de les entitats de lleure no som expertes en pandèmies ni 
virus, ni molt menys vigilants que hem d'estar 24 h vetllant per una distància de dos metres. 
Per tant, si per part de les autoritats sanitàries es considera que realitzar aquestes activitats 
és massa arriscat, no entenem que imposin aquests criteris impossibles de complir. 



 
 

COMUNICAT ACTIVITATS ESTIU 2020 

 

ESPLAI NATZARET                                                                                     esplainatzaret@gmail.com 
Trav. de les Corts, 331 - 08029 Barcelona                                                 www.esplainatzaret.net 
 
 
 

 
Avui toca prendre la decisió de cancel·lar les activitats d’estiu, com a equip de monitores 
i monitors, després d'hores de reunions, de valorar totes les opcions i sent conseqüents 
amb el que estem decidint. Creiem en la nostra tasca i és per això que no veiem possible fer 
les activitats d'estiu previstes per aquest any, perquè el lleure és més que una activitat o 
un joc qualsevol. El lleure és acompanyament, és companyerisme i és convivència; són 
abraçades, ganyotes i danses; són un munt de coses que costa descriure amb paraules, i qui 
ho viu sabrà de què parlem. Si no ha de ser així, per ara no ens veiem en cor que sigui. 
 
Cancel·lar les activitats d'estiu vol dir tirar a la paperera mesos de reunions infinites, centres 
d'interès, activitats programades, logística preparada i un llarg etcètera, perquè les 
persones que formem els Esplais i els Caus dediquem de franc el nostre temps durant 
mesos, amb molt d'amor, per preparar a poc a poc i a foc lent el que acaba culminant al 
juliol amb les activitats d'estiu. És la nostra forma de fer i no en sabem fer una altra. Aquest 
any ha tocat renunciar i deixar enrere molta feina feta, però ho fem pensant que és el millor 
per preservar el lleure, el que signifiquen les colònies i campaments pels infants, i 
l'essència del que és l'Esplai. 
 
Ens sap molt greu deixar a casa els més de 70 infants i joves que contaven un any més en 
poder gaudir de les colònies, campaments i camp de treball. Confiem que totes les famílies 
entendreu el motiu de la nostra decisió i des d'aquí us volem enviar la més gran de les 
abraçades, a vosaltres i als vostres fills i filles. 
 
L'any vinent està ple d'incerteses, veurem com seguirà afectant la situació que ens ha tocat 
viure, però esperem poder anar recuperant a poc a poc el lleure i l'Esplai, i de mica en mica, 
fer com si res hagués passat per tornar a gaudir de tot el que això significa per nosaltres. 
 
Tornarem, perquè hi creiem, i ho farem amb més ganes i força que mai! 
 
Una abraçada. 
 
 
 
 

 
 
 

Laia, Ari, Eli, Mariona, Anna, Aina, Gerard,  
Ester, Helena, Núria, Sara, Jorge i Oriol 

L'equip de monitores i monitors 


