
Bones, famílies Cassianes! Esperem que estigueu el millor possible! 

 

L’equip de monis us vol comunicar que, degut a les circumstàncies actuals, no sabem quan 

podrem tornar a fer esplai amb normalitat. Independentment de si podem fer algun altre 

dissabte d’esplai aquest curs, hem pres les següents decisions: 

 

Pagaments de curs i excursions 

● NO cal fer el pagament del 3r trimestre. Es retornaran 35€ a les persones que van fer 

el pagament de tot el curs a l’inici de curs. 

● Si algú ja havia pagat, es retornaran els 30€ de l’excursió del 2n trimestre de Guspires, 

Llamps i Rellamps. 

● Els diners de la TrocaJove (Trons i Tronats) de moment no els podem retornar perquè 

depenen del MCECC i estan intentant buscar una nova data per fer la Troca el curs 

vinent. Us n’anirem informant. 

 

Com que nosaltres no podem fer transferències, a mesura que avanci el curs us avisarem 

d’una data perquè vingueu a l’esplai per tal que us retornem el que us pertoca. 

 

Com farem esplai a partir d’ara? 

Creiem que l’esplai és una eina molt necessària pels infants i joves, així que volem seguir fent 

esplai alternatiu. Seguint el calendari preestablert, farem esplai cada dissabte de 17 a 18h, 

per grups i per videotrucada! Estigueu atents al whatsapp per si els vostres monis us fan algun 

avís. 

 

A més, durant la setmana farem un CONCURS DE REPTES per whatsapp, i cada setmana 

tindreu un entreteniment a fer. El dissabte a l’hora d’esplai es dirà qui és el guanyador/a 

d’aquella setmana. 

 

Campaments i ruta d’estiu 

Pel que fa a les activitats d’estiu, seguim a l’espera de l’evolució de la situació. De moment ho 

seguim tirant endavant amb normalitat. D’aquí poc rebreu el mail informatiu de campaments. 

 

Això és tot! Si teniu qualsevol dubte pregunteu-nos el que calgui. Us enyorem moltíssim! 

 

Molts ànims a tothom! Una abraçada, 


