
CASALS   2020.   Situació   extraordinària   covid resum   
 

 
Un   context   canviant   i   imprevisible  
 
El   14   de   març   el   Govern   espanyol   va   declarar   l’ estat   d’alarma ,   inicialment   per   15   dies.   Amb  
les   següents   pròrrogues   la   comissió   de   casals   ens   vam   activar   davant   la   possibilitat   que   la  
situació   s’allargués   més   del   previst.   
 
Vam   decidir    mantenir   les   dates   d’inscripcions    i   vam    acabar   de   pactar   els   torns    amb   la  
direcció   de   l’escola,   una   qüestió   en   la   qual   no   hi   havia   hagut   acord   i   que   havia   quedat  
pendent   de   l’última   junta   del   febrer.   
Aquesta   decisió,   la   de   mantenir   el   calendari,   venia   motivada   per   la   incertesa   del   que   podria  
passar   en   el   futur   immediat,   per   la    necessitat   de   continuar   amb   els   processos   propis   de  
la   preparació   de   casals    (organització   de   torns,   contractació   de   personal,   demanar   monitors  
de   suport   per   aquells   infants   amb   NEE)   i   perquè   al   ser   un   casal   homologat   havíem   de   seguir  
els   terminis   que   marcava   l’Ajuntament   de   Barcelona   i   que   no   havia   variat.   
 
Durant   la   primera   quinzena   d’abril   vam   enviar   un   correu   informatiu   a   les   famílies   de   l’escola,  
vam   publicar   la    informació   relativa   al   calendari   i   a   les   inscripcions     al   web   i   ho   vam   difondre  
també   als   grups   de   whatsapp.   
 
La    prioritat    de   la   comissió,   ja   que   tot   havia   de   ser   telemàtic,   va   ser    garantir   l’accés   de  
tothom   a   la   informació   i   a   les   inscripcions    i   per   això   vam   habilitar   un   servei   d’ajudes.   La  
nostra   valoració   és   que   va   funcionar   bé   i   es   van   produir   les   incidències   habituals   (d’errors   en  
el   moment   de   fer   la   inscripció)   de   cada   any.   
 
En   tot   aquest   procés   hem   estat   en   contacte   amb   la   coordinadora   dels   casals,   i   ella   alhora  
amb   els   referents,   amb   el   coordinador   d’acampada,   amb   la   secretària   de   l’AFA,   amb   el  
responsable   de   cuina,   i   també   amb   la   directiva   de   l’AFA.   Cal   dir,   que   els   treballadors    es  
troben   en   una   situació   d’ERTO .   
 
 
Context   actua l  
 
En   aquest   temps,   les   circumstàncies   han   estat   tan   canviants   que   s’ha   passat   de   pensar   que  
al   juliol   la   situació   ja   hauria   quedat   normalitzada,   a   posar   en   dubte   la   viabilitat   de   qualsevol  
activitat   i   a   la   situació   actual   en   la   qual    l’administració   ha   presentat   un   pla   per   a   les  
activitats   de   lleure   i   moltes   entitats   i   empreses   diuen,   que   si   res   no   canvia,   les  
activitats   es   podran   fer,   adaptades .   
 
Ara   ens   trobem   a   la    fase   1    amb   una   previsió,   si   la   situació   epidemiològica   no   empitjora,   de  
poder   passar   a   Barcelona   a   una   fase   2   en   les   pròximes   setmanes.   Es   preveu    al   juliol  
recuperar   la   llibertat   total   de   moviments ,   fins   i   tot,   amb   l’arribada   de   turisme   estranger  
sense   necessitat   de   passar   cap   mena   de   quarantena.   
 

http://www.escolaelsagrer.cat/ampa/index/activitat/act_codigo/1320


Les   autoritats   sanitàries   preveuen,   a   dia   d’avui,   un    estiu   amb   les   mesures   bàsiques :  
distància   social ,   evitar   aglomeracions,   ús   de    mascaretes    i   d’altres   elements  
d’autoprotecció   i   sobretot    extremar   la   vigilància   davant   l’aparició   de   possibles  
símptomes    per   poder   autoconfinar-se   i   poder,   en   cas   necessari,   aïllar-ne   els   contactes.   
 
Els   epidemiòlegs   alerten   del    risc   de   possibles   rebrots    i   d’una   situació   incerta   fins   que   no   hi  
hagi   una   vacuna.   Alguns   diuen   que   aquests   rebrots   no   tenen   per   què   ser   tan   durs   com  
l’actual.   D’altres   en   canvi,   alerten   que   podrien   ser   molt   pitjors.   Molts   però,   situen   aquests  
possibles    rebrots   a   la   tardor   o   a   l’hivern ,   i   no   tant   a   l’estiu.   Tot   i   que   evidentment,  
insisteixen   que   cal   estar   atents   davant   de   qualsevol   indici.   
 
 
Marc   normatiu  
 
El   nostre   interlocutor   ha   estat   l’habitual,   l’ Ajuntament   de   Barcelona    (el   districte   de   Sant  
Andreu)   i   en   tot   aquest   temps   ells   no   han   pogut   donar   cap   indicació   clara   donada   la   situació  
summament   canviant.   Fins   i   tot   hi   ha   hagut   passes   endavant   i   enrere   com   ara   els   casals   del  
juny,   que   en   algun   moment   semblava   que   no   es   podien   fer   i   ara   sembla   que   sí.   
 
A   través   de   l’ajuntament   vam   rebre   l’11   de   maig    el   primer    document   marc   de   les  
activitats   de   lleure .   Un   document   de   la   Generalitat   que   no   era   definitiu   i   s’havia   de  
sotmetre   a   l’aprovació   del   Procicat.   La   comissió,   juntament   amb   la   coordinadora   i  
coordinador   d’acampada   i   la   direcció   de   l’AFA   el    vam   estudiar   i   vam   arribar   a   la   conclusió  
que   les   condicions   feien   molt   difícil   l’activitat   dels   casals   i   l’acampada .   Així   ho   vam  
difondre   pels   canals   habituals   i   al   web,   on   vam   publicar   una   pàgina   específica   per   les  
novetats   i   informacions   al   respecte   dels   casals   i   la   situació   d’emergència .   Ens   semblava   per  
tant,   inviable   el   compliment   absolut   de   les   normes.   Vam   mantenir   però,   tots   els   processos  
engegats   a   l’espera   d’alguna   modificació   o   de   posteriors   indicacions.   
 
El   que   sí   vam   fer   ja   en   aquell   moment   va   ser    anul·lar   l’activitat   de   la   Nit   a   l’escola ,   ja   que  
la   trobàvem   prescindible   i   ajornar   la   decisió   podria   anar   en   perjudici   dels   participants,   ja   que  
alguns   infants   s’han   apuntat   a   determinats   torns   en   funció   de   la   nit   a   l’escola.   
 
El   23   de   maig   la   comissió   vam   rebre   un    seguit   de   documents,   encara   provisionals  
també,   que   s’adjunten   a   la   convocatòria.    Aquests   documents   també   estan   a   l’espera   de  
l’aprovació   del   Procicat.   El   dia   25,   amb   lleugeres   modificacions,   aquests   documents   es   van  
tornar   definitius   i   ens   els   van   fer   arribar.   
 
Aquests   documents   flexibilitzen   lleument   la   primera   normativa   del   document   marc.   Resumim  
algunes   de   les    qüestions   principals :  
 

*Els   grups   s’han   d’organitzar   en    unitats   de   10   infants .  
*Ha   d’haver-hi   un    responsable   de   seguretat   i   higiene ,   que   rebrà   una   formació  
específica.  
*Cal   mantenir   una    distància   social   de   2m   i   en   cas   de   no   ser   possible   cal   utilitzar  
les   mascaretes.  

http://www.escolaelsagrer.cat/documentacio/ampa/2020/casal_document_marc_activitats_estiu_2020_final.pdf
http://www.escolaelsagrer.cat/documentacio/ampa/2020/casal_document_marc_activitats_estiu_2020_final.pdf
http://www.escolaelsagrer.cat/ampa/index/noticia/not_codigo/576


* No   és   recomanable   l’ús   del   transport   públic .  
*L’ús    d’autocars    es   farà   amb   el   50   %   de   la   seva   ocupació  
*Cal   esglaonar   les   entrades   i   sortides  
*Cal    netejar   els   espais   i   els   materials    després   de   cada   ús.  
*Les   famílies   hauran   de   signar   una    declaració   de   responsabilitat    que   acrediti  
l’estat   de   salut   dels   participants.   
*Caldrà   portar   un    control   de   l’estat   de   salut   dels   participants    i   prendre   la  
temperatura.  
*Cal   habilitar   punts   de   rentat.   
*Cal   que   l’organització    documenti   i   protocolitzi   totes   aquestes   mesures   de  
seguretat .  

 
 
 
Uns   casals   adaptats  
 
Des   de   l’inici   hem   cregut   que   forçosament    aquests   no   seran   uns   casals   normals   i   que  
caldrà   adaptar-nos   a   les   circumstàncies .   I   així   ho   hem   comunicat.   
 
L’organització   dels   casals   estem   treballant   amb    protocols   d’entrada   i   sortida    i   amb    torns  
de   menjador .   També   en   una   adaptació   de   les   activitats   perquè   compleixin   els   criteris   de  
distància   social   i   de   no   barrejar   les   unitats    per,   en   cas   necessari,   establir   una   traçabilitat.   
 
S’han   demanat    més   espais    davant   la   previsió   de   necessitar-ne   més   per   garantir   la  
distància.   La   direcció   de   l’escola   hi   ha   posat   facilitats.   
 
S’han    reorganitzat   els   torns    i   es   valora   contractar   algun   monitor   més   davant   dels   nous  
grups   que   sorgeixen.   
 
S’han    anul·lat   les   sortides   que   exigien   el   pagament   d’una   bestreta    així   com   la    reserva  
de   piscines .   No   s’ha   descartat   la   possibilitat   de   fer   sortides   a   la   natura   o   a   alguna   piscina   si  
és   que   estan   obertes   en   el   futur   i   es   poden   garantir   les   mesures   de   seguretat.   
 
Hem   iniciat   els   tràmits   per   proveir-nos   de    material   de   protecció   com   bates,   guants,  
mascaretes   i   gel   hidroalcohòlic .   
 
Treballem   en   la    senyalètica    perquè   els   espais   i   recorreguts   facilitin   la   distància   social.   
 
S’han   fet    nous   pressupostos    per   veure   que   la   nova   conjuntura   no   impliqui   un   dèficit.  
 
S’ha    endarrerit   el   pagament   dels   casals ,   tant   per   les   famílies   de   l’escola   com   per   les   de  
fora   per   garantir   al   màxim   que   a   l’hora   de   fer   el   pagament   els   casals   puguin   tirar   endavant   i  
es   disposi   de   la   màxima   informació.   
 
I   continuem    estudiant   la   normativa    alhora   que   estem   atentes   a   la   publicació   de  
modificacions.   



 
 
Possibles   responsabilitats  
 
L’organització   dels   casals   i   especialment   els   treballadors   vetllaran   pel   compliment   de   totes  
aquestes   normatives.   Però   donat   que   en   aquesta   crisi   és   clau    l’autoprotecció   i   la  
responsabilitat   individual    hi   ha   un   factor   que   no   poden   controlar.   Que   els   infants  
mantinguin   la   distància,   no   es   treguin   la   mascareta   o   tinguin   una   bona   higiene   és   una   cosa  
que    es   pot   facilitar   però   no   garantir .   La   comissió   considera   que   aquest   és   un   fet   que   cal  
tenir   molt   en   compte.   
 
 
Coordinadors,   referents   i   monitors  
 
Després   de   reunir-nos   amb   la   coordinadora   i   els   referents   el   dia   27   de   maig   veiem   que   ells  
són   molt   conscients   de   l’excepcionalitat   d’aquests   casals,    dels   canvis   que   implicaran   i  
també   dels   possibles   riscos.   Tot   i   això   entenen   que   serà   beneficiós   per   als   infants   i   es   veuen  
amb    capacitat   d’adaptar   les   activitats    a   la   nova   situació.   Unànimament    es   mostren  
favorables    a,   si   la   situació   es   manté   estable,   tirar   endavant   amb   els   casals.   
 
Acampada  
 
En   el   cas   de   l’acampada,   el   coordinador   i   la   comissió    ens   refermem   amb   la   idea   que   el  
nou   marc   és   de   molt   difícil   compliment .   Creiem   també   que   mantenir   unitats   de   10  
participants   aïllades   desdibuixa   el   sentit   de   l’acampada   de   sisè.   Alhora   que   aspectes   com   el  
dinar   o   el   dormir   compliquen   molt   l’organització   de   l’activitat    o   l’encareixen   fins   a   límits  
que   creiem   que   no   podem   assumir.   És   per   això   que    creiem   que   aquesta   activitat   no   l’hem  
de   dur   a   terme   en   aquestes   circumstàncies .   Ens   agradaria   mantenir   oberta,   en   la   mesura  
que   es   pugui,   una   alternativa   més   endavant   perquè   els   alumnes   de   sisè   puguin   tenir   un  
comiat   en   acampada   com   es   mereixen.   
 
 
Conclusió  
 
Aquest   document   és   un    resum   d'informacions   però   també   d’interpretacions    de   la  
comissió   de   casals   després   de   setmanes   de   debatre   i   informar-nos.   
 
Tenim   clar   que    el   moment   és   excepcional   i   que   cal   fer   coses   excepcionals .   Per  
nosaltres   és   important   que   els   infants   recuperin   una    vessant   social    que   en   els   últims  
mesos   han   tingut   molt   limitada.   Som   conscients   que    el   confinament   s’ha   viscut   de  
manera   desigual    i   que   hi   ha   molts   infants   que,   per   diversos   motius,   no   han   tingut   ni  
l’atenció   ni   l’accés   a   determinades   eines   que   seria   desitjable.   
 
La   necessitat   de   moltes   famílies   de    treballar ,   degut   al   moment   de   desescalada   en   què   ens  
trobem,   és   també   un   motiu   per   intentar   buscar   una   alternativa   que   sigui   positiva   per   als  
infants.   



 
Som   també   molt   conscients   de   la    incertesa   que   es   viu   a   moltes   llars ,   amb   potser    grans  
dificultats   econòmiques    o   la   impossibilitat   de   fer   plans   a   mig   termini   per   qüestions  
laborals.   Esperem   per   tant,   més   canvis   que   altres   anys   i   en   la   mesura   del   possible   els  
intentarem   facilitar.   
 
La    situació    és   i   serà    molt   canviant .   Per   tant,   haurem   d’anar   maniobrant   i   adaptant-nos   a  
noves   limitacions   o   noves   possibilitats .   Enguany,   l’organització   de   casals   haurà   d’estar  
molt   a   sobre   de   qualsevol   novetat   i   tenir   la   suficient   cintura   per    incorporar   els   canvis   que  
calgui   i   prendre   les   decisions   pertinents .   
 
Fins   ara    no   hem   pres   decisions   precipitades   ni   gaire   definitives    per   no   tancar   la   porta   a  
la   possibilitat,   per   petita   que   fos,   que   es   poguessin   celebrar   els   casals.   Ara   però,   el   temps  
comença   a   apressar   i   hem   de   fer-ho.   Tot   i   això   som   conscients   que   caldrà   valorar   la  
possibilitat   que   la   situació   epidemiològica   canviï   i   que   en   qualsevol   moment   es   pot   tornar   a  
aturar   tota   activitat.   
 
La   comissió   creu   que   amb   la   situació   i   perspectives   actuals   podem   garantir   uns  
casals   adaptats   amb   unes   mínimes   garanties   de   seguretat.   Hem   de   ser   conscients,  
però,   que   el   compliment   de   totes   les   normes   pot   ser   complicat   amb   els   infants.   
És   per   això,   entre   altres   motius,   que   creiem   que   la   decisió   de   tirar   endavant   el   casals  
l’han   de   prendre   totes   les   famílies   de   El   Sagrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La   comissió   de   casals  
 

Barcelona   28   de   maig   de   2020  


