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Les colònies
d’estiu
més incertes

La majoria de gestors vallesans de cases de colònies
no tenen clar que la nova normativa de seguretat
per a activitats d’estiu sigui aplicable a la pràctica

Granollers
Ramon Solé

La majoria de gestors de
cases de colònies de la
comarca han rebut amb
escepticisme la nova normativa de la Generalitat que
estableix mesures de seguretat sanitària en les activitats
de lleure d’estiu. Tot i admetre que aquestes mesures són
necessàries i, segurament,
efectives, aquests professionals entenen que seran de
difícil aplicació a la pràctica
i també recelen de si aquest
tipus de colònies seran sostenibles econòmicament. D’altra banda, també n’hi ha que
es mostren més optimistes a
l’hora d’adaptar-se a la nova
situació.
Montse Castells, propietària de la casa de colònies de
Can Montcau, a la Roca, veu
aquest estiu molt complicat.
“Les normes estableixen que
hi ha d’haver un monitor
cada 10 nens. Ha de vetllar
perquè no s’ajuntin i, per
tant, es carrega amb la res-

Les cases de
colònies veuen
difícil que les
activitats surtin
rendibles
ponsabilitat de possibles contagis. D’altra banda, amb les
distàncies de seguretat vol
dir que poden venir menys
infants i a nosaltres no ens
surten els números. De fet,
ja hem perdut tota la temporada perquè amb les escoles
no hem fet res i fer-ho en
aquestes condicions és molt
difícil”, considera. Durant el
juliol, Can Montcau té grups
de colònies fixos que porten
els seus monitors i es munten les activitats, “però ho
han anul·lat perquè pensen
que a la pràctica és inviable”.
Per la seva banda, Anna
Dou, una de les sòcies de la
Farga del Montseny, a Sant
Celoni, també preveu que si
les colònies s’acaben fent,

seran complicades de gestionar. “Farem tot el possible
per portar-ho a terme, però
ens estan demanant que ens
fem responsables de fer complir unes normes de seguretat que ara, quan surts al carrer, hi ha molta gent que no
compleix.” Tot i això, Dou es
mostra decidida a implementar les mesures que calguin.
“Haurem d’adaptar espais,
menjadors, etc., i tenir
material suficient per als
monitors. També haurem de
fer una repassada de neteja i
contractar una persona més”,
explica, i subratlla la importància de repartir la responsabilitat. “Necessitem la
confiança dels pares i mares.
Tots estem exposats al contagi i nosaltres no podem
assumir aquesta responsabilitat al cent per cent. Ha de
ser compartida.” De moment,
la Farga del Montseny està
tancada i les persones gestores estan a l’expectativa
de què passarà les properes
setmanes. “De moment no
tirem endavant res. Estem

Cristina Gutiérrez Lestón, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, veu pos

amb dubtes i incertesa. Serà
impossible saber si podem
treballar fins uns quants dies
abans de començar”, comenta
Anna Dou.
En termes similars s’expressa Daniel Mora, director comercial de la casa El
Pinatar, de Gualba. “No
podem saber com anirà la
cosa, dependrà de com evolucioni la situació perquè si,

per exemple, hi hagués un
repunt de contagis, tot el que
s’està plantejant ara se’n pot
anar en orris.”
visió optimista
Cristina Gutiérrez Lestón, directora de la Granja
Escola, a Santa Maria de
Palautordera, té una visió
més optimista. “Fa dies que

“Si ens deixen, ho far

L’agrupament Erol, de Sant Celoni, decidit a organitzar
Sant Celoni
R.S.

Si tens entre 8 i 14 anys, fes-nos arribar els teus
escrits per explicar què fas aquests dies a casa.
En farem una selecció i els publicarem a
del 29-5-20.
Teniu temps d’enviar-los a:
marqueting@vic.el9nou.com fins al 25-5-20.
Penseu a posar-nos el vostre nom, cognoms
i la població.

Entre els esplais, caus i agrupaments escoltes que organitzen colònies d’estiu hi ha,
en general, més determinació per fer-les tot i admetre
que la nova normativa posa
les coses molt difícils. Edu
Garcia, cap de l’Agrupament
Escolta i Guia de Sant Celoni,
ho té clar: “Si ens deixen, ho
farem sí o sí. La motivació
son els infants: necessiten
passar-s’ho bé a l’estiu després de tot el que han viscut”,
assegura.
L’adaptació, però, no serà
fàcil. L’AEiG Erol tenia previst marxar del 28 de juny al
12 de juliol al Pallars Jussà.
Cada unitat havia de fer una
ruta i després trobar-se tots
en un terreny d’acampada,

en total 150 persones. “Les
rutes ens plantegem suspendre-les. I amb la nova normativa gestionar els metres
de separació dels infants
per dormir és molt difícil.
A les tendes més grans que
tenim hi caben sis persones
i ara n’hi dormiran tres, i a
les més petites, una o dues; a
més, també portarem carpes
i haurem d’allotjar els més
petits en una casa de colònies”, diu Garcia. Pel que fa a
les activitats, la complicitat
dels infants més grans serà
clau. “Farem que siguin ells
que imaginin com podem
adaptar les activitats, per ferlos partícips de la situació
i que en siguin conscients.
Ens hem adonat que moltes
activitats i jocs els haurem
de canviar. A això s’afegirà
delimitar molt bé els espais i
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per ERTO, etc. Ara bé, amb
l’equip vam decidir rotundament que, si els números
aguanten, farem l’activitat.”
Gutiérrez Lestón és conscient que caldrà reinventar
espais i activitats, però està
convençuda d’intentar-ho.
“Si no ho provem, no ho
farem mai. Hi vam estar
pensant i vam veure que era
possible. En el nostre cas,
l’educació emocional ens
permet donar un valor afegit: per exemple, canviarem
les abraçades per mirades;
pedagògicament es tracta
que els nens entenguin que
durant un any haurem de
fer les coses diferents, però
som animals adaptatius i ho
podem fer.”

Assumir la
responsabilitat
que els infants
no es contagiïn
aixeca recels

ssible fer les activitats tot i les limitacions que imposa la normativa

parlem amb companys i companyes d’altres cases. Potser
la diferència amb nosaltres
és que fa molts anys que
treballem amb formació
emocional i hi ha una part
dels aspectes que cal tenir en
compte que no ens fan por:
tota la part de què fer amb
nens que han estat quatre
mesos tancats. Aquesta part
que als companys preocupa

més, a nosaltres no tant”,
explica. Gutiérrez apunta
que, si la situació sanitària
permet fer les colònies, a la
Granja Escola serà l’economia la que acabarà decidint.
“Amb totes les mesures, hem
de veure si poden sortir els
números, perquè ara el que
no podem fer és apujar els
preus perquè molts pares
i mares s’han vist afectats

Altres exemples d’activitats adaptades es refereixen
als jocs i el menjador. “El problema no és en els jocs: fer
jocs és fàcil i es tracta de convertir la distància de seguretat en un repte. Per exemple,
podem utilitzar cordes i
sentir-nos a través d’elles. I
a la piscina també és poden
fer moltes coses a distància.
Pel que fa al menjador, fins a
segon de Primària estaran a
menys de la meitat de capacitat, i a partir de tercer posarem taules a fora i menjarem
a l’aire lliure. I els monitors
dels diferents grups no es
barrejaran”, apunta Cristina
Gutiérrez Lestón.

rem sí o sí”

La normativa marca que cal dormir
a dos metres de distància entre caps
Granollers
R.S.

El plec de normes aprovades la setmana passada
pel Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de
Catalunya) va adreçat a
infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys i preveu que
les activitats de lleure no
podran començar fins a la
fase 3 del desconfinament.
El document preveu la
realització de casals, colònies, acampades, rutes i
camps de treball i es prioritzarà que les activitats es
duguin a termes en zones
amb baix risc de contagi o
zones lliure de coronavirus.
En el cas dels casals d’estiu
serà important valorar la
proximitat amb el domicili
dels infants per tal d’evitar
desplaçaments llargs.
El desplaçament entre
zones per realitzar aquestes activitats es preveu
que sigui sempre entre
territoris que es trobin en
la mateixa fase de desconfinament i a partir de la fase
3. La normativa estipula
que es treballi en petits
grups de convivència de
10 persones, encara que
l’activitat tingui més participants. La ràtio serà d’un

“amb les noves
normes no hi haurà el
mateix aprenentatge”

establir un protocol d’higiene i neteja, amb la formació
adequada.”
CONFIANÇA
DE les famílies

Edu Garcia, cap de l’Agrupament Escolta i Guia Erol, de Sant Celoni

banda els voluntaris. “Com
sempre, els esplais i caus som
els últims a tenir en compte.
La normativa sempre afavoreix les cases de colònies i
els casals d’estiu i no pensa

en les persones voluntàries que estem tot l’any fent
activitats i que durant la
pandèmia n’hem continuat
fent en línia. Per exemple, el
document de la Generalitat
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Treball en grups
de 10 infants
i un monitor

no preveu la possibilitat de
fer campaments i rutes”,
conclou.

r l’acampada aquest estiu

Edu Garcia subratlla la bona
entesa que hi ha amb els
pares i mares dels infants.
“Les famílies tenen un bri
d’esperança que els seus fills
aquest estiu s’ho podran passar realment bé i es podran
retrobar amb els amics que fa
tant de temps que no veuen.
També és veritat que hi ha
famílies que tenen dubtes
i preocupacions de com es
farà, però són comprensives.”
En darrer terme, Edu
Garcia es queixa perquè considera que la nova normativa
afavoreix sobretot els professionals del sector i deixa de
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Gerard Boj, membre de
l’Agrupament Escolta i Guia
Bernat Perpunter de Santa
Maria de Palautordera, creu
que les normes són difícils
de complir a la pràctica.
“Nosaltres treballem molt
amb jocs i dinàmiques, i en
grups de 24 persones, i ara
des d’un principi estaran en
grups de 10. L’aprenentatge
no serà el mateix. A mes,
després de cada activitat
s’hauran de netejar espais i
materials, i això suposa molt
de temps. Nosaltres anem
a terrenys, fem rutes, etc.,
i potser hi ha un dia que no
tenim dutxes ni lavabos”. Per
tot plegat, i a títol personal,
Boj veu difícil que enguany
el seu agrupament pugui fer
l’acampada. “Més enllà de les
mesures, les famílies han de

monitor o monitora cada
10, començant sempre amb
un mínim de dos monitors
per activitat.
Pel que fa a la convivència, es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de 4 metres
quadrats, i la distància per
a dormir haurà de ser de 2
metres entre els caps. Els
espais s’hauran de delimitar
per activitats i usos, i les
entrades seran esglaonades.
Es farà especial atenció a
la inclusió social i a l’atenció a la diversitat funcional.
En aquest darrer cas amb
plans específics. Totes les
activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene
i salut, que haurà de ser
validat per la Direcció
General de Joventut i tenir
un responsable específic.
En el cas dels campaments
no es podran fer servir tendes petites, sinó tendes i
carpes grans i instal·lacions
de campisme on es pugui
mantenir la distància.
Així mateix, es farà seguiment sanitari diari de tots
els participants. Per gaudir
d’aquestes activitats no s’ha
d’haver tingut simptomalogia de la Covid-19 ni el participant ni la seva família
els darrers 14 dies.

mirar si volen portar els fills
i nosaltres també ens hem de
plantejar si volem assumir
aquesta responsabilitat.
En darrer terme, Txell
Tomàs, membre de l’equip
d’agrupament del Cau, de
Caldes, també es mostra
escèptica. “Estem a l’espera
que ens diguin alguna cosa.
Ho veiem complicat perquè
totes les activitats i dinàmiques que fem impliquen contacte físic: dinem junts, ens
asseiem a terra, fem rotllana... això dels dos metres ho
fan tot més difícil.” L’agrupament calderí és a l’espera de
les directrius de l’associació
d’Escoltes Catalans, a la qual
pertany. “Si ens diuen que
hi ha nous mètodes per treballar, en parlarem amb els
caps i prendrem una decisió.”
Aquest any, el Cau tenia previst sortir d’acampada entre
el 2 i el 12 d’agost i hi anaven
tots els grups junts, en total
un centenar de persones.
L’associació ha continuat
organitzant activitats durant
el confinament.

