Enguany, com haureu pogut comprovar a través de la informació que us ha arribat per
diferents mitjans, els Casals Municipals d’Estiu estaran molt limitats en la realització
de les activitats com a conseqüència de la crisi sanitària motivada per la pandèmia del
COVID-19.
En funció d'això, els Departaments de Sanitat i Joventut de la Generalitat han
establert les Condicions Generals en les que s'ha de realitzar aquestes activitats i els
Protocols per al seu desenvolupament. Les mesures sanitàries i de prevenció que han
d'aplicar les entitats que organitzen les activitats de lleure per a menors de 18 anys,
son molt estrictes i exigents, i per tant, els casals que es realitzaran aquest any, no
seran com els que es realitzaven els anys precedents.
Hi haurà algunes de les activitats habituals que no es podran fer, i altres que s'hauran
de fer de manera diferent i en altres condicions, com per exemple les habituals
sortides a la platja que es portaven a terme anys anteriors degut a la dificultat que
comporta el desplaçament, l'organització i l'execució d'aquesta activitat, ja que a més
d'haver de complir amb les mesures sanitàries que us he esmentat abans, s'han de
complir els protocols i requisits d'accés a les platges.
Tot i que la programació específica de cadascun dels torns dels Casals encara no està
tancada, es prioritzaran aquelles activitats que representin un menor risc per a els
infants i joves, i que facilitin el control i la gestió del "grup de convivència" per part
dels dirigents (monitors/es).
Així mateix, i com a requisit indispensable per a la inscripció als Casals Municipals,
caldrà que les famílies ens feu arribar, una sèrie de documentació per tal d’efectuar la
vostra inscripció :
•

El model de Declaració Responsable d’acceptació de Condicions de Participació,
segons les directrius de la Secretaria General de Joventut, on us haureu de
responsabilitzar i assumir una sèrie de compromisos, per tal que la participació
dels vostres fills/es als Casals es pugui realitzar amb totes les garanties. Si no
s’adjunta aquest document, la preinscripció no serà acceptada.

•

El document de Declaració Responsable conforme els 2 cònjuges (pares o
tutors) estan actius laboralment. (Per a tenir en compte en el cas que les
preinscripcions superin el nombre de places ofertades i s'hagi de prioritzar).

S’ha d’adjuntar una declaració responsable per cada nen/a i torn d’activitat.
Finalment, us adjuntem juntament amb els 2 models de Declaració Responsable, una
Fitxa Informativa, amb les condicions, normatives i protocols en que es
desenvoluparan els Casals Municipals enguany.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AMB CARÀCTER OBLIGATORI EN EL MOMENT DE
FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:
OBLIGATÒRIA
•

El model de Declaració Responsable d’acceptació de Condicions de Participació,
segons les directrius de la Secretaria General de Joventut, on us haureu de
responsabilitzar i assumir una sèrie de compromisos, per tal que la participació
dels vostres fills/es als Casals es pugui realitzar amb totes les garanties

•

Tarja sanitària del participant si és la primera vegada que s’inscriu a l’activitat.

OPCIONAL (Altament recomanable)
•El document de Declaració Responsable conforme els 2 cònjuges (pares o tutors)
estan actius laboralment.
•Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes conforme s’està al dia de les vacunes
pròpies de l’edat del participant (o declaració responsable).

