Comunicat colònies d’estiu 2020 de la Granja-Escola Les Obagues
Benvolgudes famílies, noies i nois, i amics de Les Obagues.
En primer lloc, disculpeu el retard d’aquesta comunicació. Ja fa dies
que ens esteu preguntant què passarà a l’estiu amb les colònies,
però fins ara no hem pogut prendre una decisió. Ens sap molt greu
si us fem anar malament en la vostra organització familiar.
Després de 37 anys gaudint de les colònies, aquest estiu ens hem
vist obligats a fer una parada. Una parada excepcional per la situació
del covid-19 que estem vivint.
Malauradament, un cop analitzades les normatives de lleure i
sanitat vigents, ens veiem amb l’obligació de cancel·lar les
colònies.
Com sabeu, les nostres colònies es caracteritzen pel contacte i
l’afecte que comporta unes convivències, un compartir amb els
altres nois i noies, amb els monitors, amb els animals i l’entorn de
la granja. Amb totes les mesures que ens exigeix l’administració
(grups de 10 nens que no es poden barrejar amb altres grups, 2m
de distanciament personal, ràtios per espais, entre moltes altres...)
entenem que perdem la nostra essència i el nostre saber fer.
No ha estat gens fàcil prendre aquesta decisió, però la situació
comporta una responsabilitat que no podem defugir i que si fem les
colònies, la normativa serà molt difícil de fer complir. Som
conscients que només un comportament responsable i generós per
part de tothom ajudarà a aturar aquesta pandèmia i que tornarem
amb més ganes que mai quan tot s’hagi acabat.
Sabem que per alguns joves aquest era el seu últim any de colònies
i que volien acomiadar-se de Les Obagues com cal... Que no es
preocupin! L’estiu vinent tornarem amb més ganes i més energia i
ens agradaria que ells també hi fossin; així que allargarem un any
més el límit d’edat per poder-nos acomiadar de la manera que es
mereixen.
Moltes gràcies per el vostre suport i comprensió en aquests
moments difícils per a tothom. Ens toca seguir treballant per poder
tornar a estar junts una altra vegada. Desitgem tornar a fer les
colònies ben aviat amb més ganes, més força i més il·lusió que mai
i confiem que ens acompanyareu en aquest camí.
Tot anirà bé,
Equip Les Obagues

