
 
Bon dia Boix! 
us enviem aquesta carta per donar-vos una gran notícia: AQUEST JULIOL MARXEM DE             
CAMPAMENTS!! 
No seran uns campaments normals, però en farem i ens retrobarem, cantarem, veurem les              
estrelles i farem activitats i tallers fent que siguin tan únics com sempre. Aquest any anirem                
al Terreny d'acmpada Costança, a Esclarre, prop de la Guingueta d'Àneu. 
 
Aleshores, per què seran especials? Comencem pel principi: ahir a la nit ens va arribar el                
Protocol específic per a acampades i rutes, que s’emmarca dins el document de Criteris              
generals per a l'organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020. Aquests             
documents, que us annexem amb la carta, bàsicament ens posen moltes restriccions i             
requisits per poder fer les nostres activitats. Els més importants i que més ens afecten són:                
la reducció d’un 50% en la capacitat dels autocars, l’ocupació dins les tendes d’acampada,              
un límit de 10 infants per “grup de convivència”, vetllar perquè es mantingui una distància de                
seguretat entre participants i mesures d’higiene bàsiques. Hi hem donat moltes voltes i hem              
trobat una opció que us presentem: 
 
Els grups de Cantallops, Engrillons i Cabirols faran campaments d’una setmana (del 18 al              
24 de juliol, o del 25 al 31 de juliol). 
 
Els campaments de Cantallops seran del 25 al 31 de juliol. Hem pres aquesta decisió               
perquè creiem que serà més fàcil, tant pels infants com per les monis, que s’incorporin als                
campaments un cop tinguem les dinàmiques d’higiene i seguretat apreses i així ens puguem              
dedicar molt més a tenir cura que els més petits i petites les entenguin. 
 
Engrillons i Cabirols són els que tenen un nombre d’infants més gran a l’esplai i les monis                 
d’aquests grups no ens veiem en cor d’haver de fer uns campaments de 15 dies amb                
aquests grups separats per nuclis de 10 infants com a màxim amb només una moni com a                 
referent, quan l’equip de monis de cada grup el formem 3 o 4. També hem contemplat                
l'opció de buscar exmonis però hem valorat que dificultarà la dinàmica tant pels infants com               
pels monis ja que un grup de 10 infants hauria d'interactuar només amb un dels seus monis                 
de curs i un exmoni que no coneixen. També creiem que el fet d'haver de fer dos o més                   
grups de 10 infants paral·lels seria molt més complicat de gestionar i pels infants seria més                
estrany i difícil d'entendre ja que no podrien estar junts als temps lliures i les activitats. 
La solució que hem pres les monitores és que aquests grups faran campaments per              
tongades d’una setmana. Quan sapiguem quants infants vindran, farem un sorteig (tenint            
en compte germans i altres situacions en què només puguin venir a una de les dues                
setmanes per motius de pes) per decidir a quina setmana pujaran de campaments i així               
poder estar tot l’equip de monis anant a la una i sabent que si una falta per qualsevol motiu                   
el grup seguirà tenint més monitores. 
 
Inferns i Monteixos faran campaments les dues setmanes. Aquesta decisió ve motivada            
perquè són grups que no excedeixen dels límits imposats des del PROCICAT. Els             
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campaments d’aquests grups igualment es veuran modificats respecte al format habitual car            
les condicions que se’ns exigeixen per poder fer-ne són molt difícils de complir. 
 
Bessiberris, com ja és habitual, faran els campaments al marge de la resta de l’esplai i el                 
grup està treballant en el projecte, que presentaran a les famílies tan bon punt el tinguin. 
 
Algunes de les respostes al formulari que us vam enviar hi havia l’opció de fer unes                
colònies. Hem treballat aquesta opció però ens genera més dubtes o dificultats que no pas               
solucions. Primer de tot perquè en una casa de colònies, la higiene d’aquesta hauria d’anar               
a càrrec de la monitoria i d'intendència ja que infants no poden participar-hi, cosa que a un                 
terreny d’acampada ens estalviem perquè no hi ha tantes superficies a desinfectar. Pel que              
fa a la distància de seguretat creiem que és molt més fàcil de complir-la en un terreny a                  
l’aire lliure que no pas a una casa de colònies on les estances ja estan delimitades. A l’hora                  
de dormir és molt més segur que dormin per grups de 2-3 participants que no pas haver de                  
compartir una habitació, molt menys ventilada que una tenda, amb tot el grup sencer. I per                
acabar, les cases de colònies són molt més cares que els terrenys, fent que la durada                
d’aquestes minvi a uns 5-6 dies on haurem d’estar tot l’esplai junts, sense tenir gairebé               
temps de poder adaptar-nos a les dinàmiques d’higiene i seguretat que requereix el             
moment. 
 
Pel que fa les mesures de seguretat i higiene en el campament som conscients que haurem                
de fer molta feina i tenir-ho tot molt organitzat. Hem valorat que les mesures bàsiques que                
impliquen als infants com la distància de seguretat, l’ús de mascaretes i el rentat de mans                
no serà difícil de dur a terme ja que, havent passat dos mesos tancats a casa, són                 
conscients que estem vivint una situació excepcional, i predicant amb l’exemple i tenint cura              
les unes de les altres complirem aquestes mesures. 
Sabem que el moment dels àpats serà un moment delicat. En primer lloc haurem              
d’augmentar l’equip d’intendència ja que no podrà ser ajudat pels infants com de normal.              
Cada infant haurà de fer-se responsable dels seus estris de menjar i rentar-los després de               
cada àpat seguint un protocol que està estipulat al document i que ja hem previst. 
Haurem de crear noves rutines, que potser se’ns faran pesades, però creiem que l’energia i               
la felicitat que tindrem al estar envoltats de natura ens permetrà seguir complint les mesures               
en tot moment. 
 
 
Peticions que fem a les famílies: 

● Hem estat fent càlculs i pel què fa a places a les tendes en tenim suficients. Tot i                  
això, podria ser que per motius d’estat d’algunes tendes nostres (encara no hem             
pogut anar a la Lola a revisar-les) fem una crida a totes les famílies per demanar-vos                
tendes extra. 

● Com que l’ocupació als autocars es veurà dràsticament reduïda, us demanarem a            
aquelles famílies que pugueu que porteu i vingueu a recollir els vostres infants en              
vehicle privat. Aquesta petició la fem perquè el preu de duplicar els autocars és              



 
inassumible per l’esplai. Evidentment, ningú es quedarà sense campaments per          
aquest motiu i farem mans i mànigues perquè així sigui. 

● Cada infant haurà de responsabilitzar-se dels seus plats gots i coberts, per això             
caldrà que TOTHOM porti una caixa de plàstic (de fruiteria p.e.) on guardar-hi els              
seus elements personals. 

 
DATES IMPORTANTS: 

● Del 29 de maig al 3 de de juny: formulari d’inscripció als campaments. 
● Entre el 4 i el 5 de juny: Engrillons i Cabirols sabreu a quina setmana pujareu de                 

campaments. 
● Del 5 al 8 de juny: formulari per saber qui pot pujar en cotxe i qui no. 
● Pagaments (falta saber quan) 

 
Hem llegit i meditat les vostres respostes en els formulari i creiem que aquesta proposta               
s’adequa força a la majoria. Aquesta carta us l’enviem abans que el formulari perquè              
tingueu temps de parlar-ho a casa, rumiar la vostra decisió i escoltar als vostres infants. 
 
Sabem que no serà fàcil, les coses canvien cada setmana i vivim en una incertesa constant                
que ens fa anar amb les dates sempre al límit. Per això us demanem confiança, paciència i                 
molta comunicació: qualsevol dubte que tingueu pregunteu-nos i mirarem d’ajudar-vos.          
Aquest cop, més que mai, necessitem el vostre suport! 
 
Us seguirem informant, una abraçada. 
 
 
 
Equip de monis del Boix 
 


