
Benvolguts/ benvolgudes, 

Ens plau comunicar-vos, que fa uns dies, ens vàrem tornar a reunir amb 

representants de la Fundació la Caixa, els quals ens van manifestar, que tenen 

la intenció de tornar a obrir l'Esplai ben aviat (possiblement a l'octubre), i 

oferir-vos les classes - tallers, que tot seguit detallem, tot i que encara resta 

per fer algun arranjament al local (degoters). 

CATALÀ / AMICS LECTORS / EN FORMA (1) / ANGLÈS INICIAL / MEMÒRIA 

/ FRANCÈS / EN FORMA (2) / MEMÒRIA 2 / GIMNÀSTICA / ANGLÈS 

INTERMEDI. 

Tot i que tenim els llistats de la preinscripció que vàrem fer d’acord amb les 

notes que veu tenir a bé deixar-nos a la bústia de l’Esplai, caldrà fer una nova 

INSCRIPCIÓ per a poder participar en els citats tallers,  proposats per La 

Fundació, de conformitat amb següents condicions: 

Per a les inscripcions caldrà apuntar-se personalment a l’Esplai, del 22 al 28 

de setembre, de 10 a 12 del matí i de 16 a 19 de la tarda.  

El responsable de fer-les, serà el conserge Sr. Cristian.  

Cada soci, només podrà apuntar-se a un sol taller. 

Caldrà portar el DNI. I ser soci. 

No es tindrà en compte l’ordre d’inscripció, ja que en cas que se superés la 

quantitat de persones interessades en un mateix  taller, s’adjudicarien les 

places, mitjançant sorteig.  

Les classes seran a càrrec de monitors assignats des de La Fundació, i seran 

totalment gratuïtes. 

Els / les participants als tallers, hauran de tenir present que si falten 

repetidament,  sense un comprovant de  justificació, quedaran fora i es donarà 

entrada a altres socis. 

La Fundació no ens autoritza a celebrar cap més activitat, ni dins ni fora 

de l’Esplai, sols les que ells proposin. 

De moment, l’única activitat que seguirem organitzant mensualment, serà “El 

Caminem”. 



Com que l’any 2020, a causa de la Covid-19, no va ser possible fer l’Assemblea  

General de Socis, s’està intentant programar-la per al mes que ve. Tan aviat 

com es decideixi el dia i lloc, us ho farem saber. 

Aprofitem així mateix l’avinentesa, per informar-vos,  que des de La Creu 

Roja, proposen fer també uns tallers gratuïts de “Noves tecnologies” 
adreçats a tots vosaltres, als que igualment us hi  podreu apuntar a l’Esplai. 

Us adjuntem un arxiu, en què es detalla de tot el que si hi tractarà. La Creu 

Roja posarà formadors i tauletes a disposició dels assistents (si un assistent 

vol fer el taller amb el seu mòbil, la seva tauleta o el seu portàtil, sense cap 

problema). En principi, hi ha reservat el dijous 13 de gener 2022 de 10 a 12 

h. 

Si els queda lliure una data més propera us n’informarem, així com del lloc on 

es farà. 

Salutacions, 

La junta. 

 

 

 

Olot, 20 de setembre 2021. 

 

 

 

 

 


