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Benvolguts / benvolgudes, 

En primer lloc, el més important, desitjar-vos a tots i totes, que seguiu bé de salut! 

Tot seguit, passem a informar-vos de les novetats / conclusions que hem pogut arribar,  després 

de les reunions mantingudes recentment, de les que ja fèiem referència,  en el nostre comunicat 

del passat dia 13. Ens hauria agradat poder-vos donar moltes i bones notícies, però 

malauradament  són poques i per cert, no massa engrescadores. 

La Generalitat va donar permís per obrir centres, a partir del dia 21 de setembre, amb moltes 

normatives i precaucions, però desconeixem  fins quan podran romandre oberts. 

La Fundació “La Caixa”, un cop aplicades moltes i noves mesures, ha donat permís, només a uns 

quants dels seus Centres. Menys de la meitat dels que disposa a tot Catalunya. 

A part de les normes que obligatòriament s’han d’aplicar per a la Covid-19, cal tenir en compte 

que són molt importants, les capacitats dels locals, ventilació, i possibles humitats existents. 

La majoria de vosaltres sabeu, de la poca ventilació natural  en què compta l’Esplai d’Olot i 

quelcom més lamentable, són els incòmodes degoters, que tants anys fa, que els hi estem anant 

al darrere, i  que fins al dia d’avui,  no s’ha aconseguit fer arranjar definitivament, tot i que són 

innumerables les queixes que s’han anat fent, per part de les diferents Juntes que hi ha hagut 

en els darrers anys. 

Respecte a aquest tema dels degoters, se’ns ha informat, que actualment, es troba en mans 

d’Advocats.  

Per tot plegat, coneixent les característiques del nostre Centre, intuïm que en un futur immediat 

“no es podrà reobrir”. 

Malgrat tot, ens diuen que calculen que igual serà possible reobrir el pròxim trimestre... Amb 

tot, si això es complís, seria amb una nova modalitat, amb grups de  poca quantitat de gent, fora 

jocs de taula, fora bar, i en pocs tallers (només els proposats per La Fundació i amb monitors 

contractats per ells). Amb el que sí que insisteixen,  és que serà un projecte de nou Esplai. 

Pensem però que haurem d’esperar a veure-ho, quan es pugui reobrir, potser llavors, ja hauran 

tornat a canviar les normes. 

Fins aquí, és tot el que us podem dir referent al local. 

Pel que fa a les activitats de Ioga i Pilates, que ja teníem previstes, s’iniciaran a l’octubre, als 

llocs, dies, i hores, dels que ja vàrem informar en anteriors comunicats. Cal dir que per aquestes 

classes, sols es cobrarà la quota del primer trimestre, que s’haurà de fer efectiva a la professora, 
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el primer dia d’assistència, i que per descomptat, s’hauran de seguir totes les normes establertes 

en el centre. 

Sí algú té algun dubte o li falta informació, referent a aquests tallers, o sobre qualsevol altre 

tema, pot trucar al tel.: 682 28 74 56. 

Us informem també, que s’han posat en marxa les Caminades saludables de la Creu Roja, en les 

que hi participem com a voluntaris, socis de l’Esplai. No està clar, tampoc, fins a quant podran 

durar, però hi esteu convidats, com a voluntaris o com usuaris. Van destinades principalment a 

persones amb poca mobilitat o que no vulguin anar a caminar sols / soles.  

Per part nostra, ens agradarà poder posar en marxa “El Caminem”, amb grups reduïts i 

controlats. Ja n’informaren, així que ho tinguem més programat. 

Estem intentant també, tirar endavant “El grup de lectura”. Cerquem algun local, en què poder 

fer les trobades, que compleixi les degudes mesures d’higiene i en el que es puguin aplicar els 

protocols i normatives vigents i canviables, que en són moltes. 

Així mateix us volem comentar, que sí a causa de les extraordinàries circumstàncies en què ens 
trobem, hi han persones que no es veuen motivades o bé amb poques ganes de seguir 
associades a l’Esplai, ens ho poden fer saber, fent-nos arribar una nota en què  consti el nom i 
tel.,  tant per correu, correu electrònic, o dipositant-la a la bústia del Centre, per tal de poder 
tramitar la baixa. Agrairem en aquest cas, se’ns informi abans de finalitzar l’any, ja que així 
podrem evitar les despeses de domiciliació  bancàries, i posterior devolució del rebut, que són 
molt considerables. 
Comptem amb la vostra col·laboració per tal de fer les coses el millor possible. 
 
Les persones que formem part de la Junta actual, ens comprometem fins a finals d’aquest any, 

per mirar de portar a terme, tot el que ens permetin fer. 

 

Per últim i molt important. 
 

Volem intentar per totes, totes, convocar l’Assemblea de Socis, que no es va poder fer quan 
tocava. Per això és molt important que estigueu tots a punt, per quan arribi el dia, hi hagi una 
bona assistència, ja que  caldrà que surti una junta nova, amb ganes de seguir endavant i fer 
surar l’Esplai.  
 
Cuideu-vos molt, ànims i força!  
 
Olot, 27 de setembre 2020. 


