CONFINATS Núm. 6
Hola! Família de socis/es de l’Esplai Caixa d’Olot.
Volem informar-vos que de moment, tenim poques notícies de quan i com, es
podrà obrir l’Esplai.
Sanitat, no dóna permís i la Fundació, encara menys... Des d’aquest mes de maig,
s’estan desinfectant els locals i està tot tancat. Ens diuen, que s’estan preparant,
per si es pogués obrir al setembre o a l’octubre, però encara que fos així, serà tot
molt diferent i en moltes normatives. Entra tots, intentarem fer-ho bé i que tot
funcioni.
També ens cal posar-vos al dia, que des del 26 d’aquest mes, l’Esplai compta amb
una mini junta, podríem dir-ne una junta gestora, fins a poder celebrar l'Assemblea
General de Socis, que no sabem quan podrà ser.
En reunió de junta via “telemàtica”, que vàrem fer el passat dia 26, en la que hi
intervinguérem tots els membres que fins llavors formàvem la totalitat de la junta,
així com la Sra. Dolors Soldevila, Gestora Social de la Fundació; la Sra. Sonia
Alius, coord. Territorial de Tasca i la Sra. Sílvia Corts, Referent Oficina Tasca, es
va acordar que tal com ja havien manifestat en una reunió celebrada en el del mes
de Març, just abans del confinament, el President Sr. Joaquim Teixidor, per motius
de salut, i els senyors Francesc Espuña i Jordi Serra, pel fet que hi portaven molt
temps, deixaven de formar part de la junta, com ja havien deixat clar i passaven a
col·laborar en tasques de voluntariat.
Amb aquestes baixes, en el moment actual la junta queda formada per:
Mª Àngels Molas, com a Tresorera; Quima Casas, com a Secretària; Mariona
Noguer, Dolors Tejero, Josep Colomer i Josep Santanach, com a vocals i com a
voluntari Jordi Serra (Internet i So). Amb ganes de fer un equip i poder seguir
endavant amb tots els temes de l’Esplai
Us recordem també, que l’Esplai disposa d’un telèfon mòbil per si us cal fer alguna
consulta o suggeriment: 682 28 74 56.
No cal dir, que esperem el vostre suport, els vostres suggeriments i que contem
gaudir de la vostra confiança.

