











Malgrat les incerteses de la situació actual que estem vivint per la crisi de la
COVID-19 i l’estat d’alarma decretat, l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i el Consell Esportiu del Ripollès estem treballant en l’organització
del Casal Esportiu d’Estiu 2020 adequant el format tradicional dels darrers
anys amb els objectius de:
1. Ocupar el temps lliure dels infants durant el període de vacances
escolars d’estiu mitjançant la pràctica d’esports i d’activitats de caire
recreatiu.
2. Iniciar en la pràctica d’algunes modalitats esportives i jocs alternatius
poc coneguts, engrescadors i adaptats a la climatologia de l’estiu que
per les seves característiques no es practiquen habitualment durant el
període escolar.
Edat i requisits
Nens i nenes d’entre 6 i 12 anys (nascuts entre els anys 2008 i 2014) i es
imprescindible complir els següents requisits de salut:
 Calendari de vacunes actualitzat
 Absència de malaltia o simptomalogia compatible amb la COVID-19
(febrer, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, ..) o no haver
estat en contacte directe amb positius confirmats o amb
simptomalogia compabile en els 14 dies anteriors a l’inici de l’activitat.
El Casal Esportiu es desenvoluparà de les 9 a les 14 hores, de dilluns a
divendres amb 50 places durant 5 setmanes o torns** amb la proposta
següent:

1r torn
2n torn
3r torn
4t torn
5è torn

del 29 de juny al 3 de juliol
del 6 al 10 de juliol
del 13 al 17 de juliol
del 20 al 24 de juliol
del 27 al 31 de juliol

50 places
50 places
50 places
50 places
50 places

Malgrat aquesta previsió, les dates es poden veure modificades o
reprogramades en funció de la implantació de les fases de desconfinament
progressiu que fixin les autoritats competents, derivades de la crisi sanitària
de la COVID-19.
Per tal de complir amb les mesures de seguretat i higiene fixades per les
autoritats sanitàries, els horaris d’entrada i sortida s’hauran d’esglaonar en
funció del número d’inscrits. De les 8.45 a les 9.15 hores per a l’entrada i de
les 13.45 a les 14.15 per a les sortides.
Instal·lacions
Les activitats es realitzaran a la zona esportiva de Sant Joan de les Abadesses
(camp de futbol, zona de l’escorxador, plaça de Barcelona i zona de la Mare de
Déu del Prat).
Inscripcions
El procés d’inscripció és per rigorós ordre de sol·licitud, a partir del 2 de juny,
a les 10 del matí i s’haurà de fer telemàticament a l’adreça:
https://inscripcions.ceripolles.cat
El preu de la inscripció és de 55€ setmanals per participant que s’abonarà
mitjançant transferència bancària al número de compte del Banc de Sabadell
ES62.0081.0152.4500.0117.8827 – en el concepte indicar:
Casal estiu 2020 + nom del participant.

