POSICIONAMENT ENVERS EL DOCUMENT MARC SOBRE
LES ACTIVITATS D’ESTIU 2020.
Aquest passat dilluns 11 de maig va sortir el document de la
Generalitat de “CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020”, el document marc on s’indiquen
les mesures de seguretat que s’haurien de prendre durant les activitats de lleure
aquest estiu. Com a esplai volem expressar la nostra opinió i el desacord envers
aquest document per diversos motius.
Per començar, a l’hora de redactar-lo, la participació dels esplais i caus no ha estat
real i no s’ha fet pensant en nosaltres ni en la nostra tasca sinó en les grans empreses
de lleure. No s’ha tingut en compte la nostra realitat ni el nostre dia a dia. Les mesures
proposades fan inviable el desenvolupament d’unes colònies o campaments, ja que
els esplais i caus eduquem en el lleure i no creiem que la nostra funció educativa
pugui assolir-se sota aquests criteris. Entenem que en el context actual s'han de
prendre mesures de seguretat excepcionals, però n'hi ha algunes que xoquen
frontalment amb el sentit d'aquestes activitats. Les colònies i campaments d'estiu
són un espai més necessari que mai per tal de cuidar la salut emocional d'infants i
joves. Creiem que haver de mantenir 2 metres de distància entre elles i amb nosaltres
en tot moment no els permetrà gaudir de les activitats, ni ens permetrà a nosaltres fer
un acompanyament en aquests moments tan difícils. Més aviat creiem que pot
suposar un estrès molt gran i perjudicial crear un espai on nosaltres hàgim de fer de
"policies" perquè els infants no es poden ni tocar entre ells i elles.
Creiem alhora, que la responsabilitat que se’ns està atorgant sobrepassa les nostres
capacitats. No som personal sanitari qualificat, la nostra formació es basa en
l’educació en el lleure amb infants i joves i no en la gestió sanitària d’una crisi com
l’actual. Per molt que se’ns fes una formació puntual sobre els temes que es
plantegen, creiem que el nostre rol dins unes colònies o campaments d’estiu no
ha de ser aquest. En el seu moment les escoles, instituts i altres agents educatius
van haver de suspendre la seva activitat perquè es va considerar que no era segur
mantenir-la. Entenem que ara la situació ha evolucionat i des de les institucions s'han
de prendre decisions sobre quines activitats es consideren prioritàries en la
desescalada i per tant s'assumeix el risc que implica dur-les a terme. Si ara mateix no
és segur dur a terme aquestes activitats, s'ha de ser honest i dir-ho directament, no
es pot posar sobre les entitats de base la càrrega d’haver-les de cancel·lar a través
de mesures que impossibiliten la seva realització.
Tot i això, nosaltres creiem que igual que en altres sectors s’ha decidit assumir riscos
pels beneficis que suposa la seva activitat (ja que el risc zero mai existeix), s'ha de fer
una valoració també en aquest cas tenint en compte que la salut emocional i
psicològica dels nostres infants i adolescents depèn en bona part de les activitats
que es puguin realitzar aquest estiu. Ens oposem rotundament al fet que només es

prioritzin activitats quan aquestes suposen un benefici econòmic i no es tingui en
compte mai la salut mental i emocional de la població.
Des dels esplais i caus hem intentat durant el confinament mantenir la nostra activitat
i seguir en contacte amb infants, joves i famílies en la mesura del possible. Les
monitores hem seguit treballant des de casa en les activitats d’estiu, ja que
considerem que després d’aquest període d’inestabilitat i incertesa, és molt
important que infants i joves puguin gaudir d’un bon estiu. Tot i això el tipus
d’activitat que se’ns proposa perd tota la funció educativa i de lleure. És per això que
sota aquests criteris creiem que, ni nosaltres ni segurament molts esplais i caus duran
a terme les activitats previstes per aquest estiu.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat en aquest escrit, demanem una revisió
profunda del document publicat. Aquest cop tenint en compte als esplais i caus
com a gran agent educatiu de referència a Catalunya. Si les activitats d’estiu no es
poden dur a terme han de ser les autoritats competents qui les anul·lin i no nosaltres,
ja que seran aquestes qui hauran de rendir comptes sobre per què s’estan prioritzant
unes activitats i no unes altres.
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