COMUNICAT AGRUPAMENT ESCOLTA TORXA
Des de l'A.E Torxa us fem una actualització del comunicat d'acord amb les
recomanacions del departament d'educació, joventut i sanitat i d'organismes oficials:
CAUS I REUNIÓ DISSABTE 14/03
Seguint les directrius del departament de salut que ha fet a causa de l’evolució del
nombre de contagis pel coronavirus a la comarca, us informem que hem suspès

les activitats previstes de l’entitat fins a nou avís, com a mesura de
prevenció de la propagació del virus, per tant queden anul·lats els
caus i la reunió del dissabte. Pel que fa a la Reunió ajornada d'aquest
dissabte, quan la situació sanitària hagi millorat i puguem tornar a la programació
habitual, buscarem una nova data.
ACTIVITATS AMB ALTRES INFANTS DEL CMS
En el cas de les activitats del CMS, no hi ha hagut cap canvi respecte l’anterior
comunicat. Des de la Junta Directiva del CMS ens han fet arribar el comunicat on
es detallen les mesures que s'han pres des de Maristes Catalunya. En aquest sentit,
ens sap greu comunicar-vos que queden afectades (per tant suspeses):
o
o
o
o
o
o

Totes les activitats que impliquin més d'un cau (pre-pasqua també)
Koatí del dia 4 - 7 d'abril.
Baloo del 4 - 7 d'abril.
Pasqua Rànger del 4 - 7 d'abril.
Pasqua Pionera del 9 - 12 d'abril.
Pasqua Avellanes del 9 - 12 d'abril.

La Trobada General (18 i 19 d'abril), de moment, NO està anul·lada. Per
aquesta raó hem enviat l'últim procés d'inscripció i de moment actuarem normal,
si hi hagués qualsevol canvi us ho faríem saber.
Seguirem pendents de la situació sanitària a través els mitjans oficials, com sempre,
qualsevol canvi us ho farem arribar de seguida per les vies oficials. Moltes gràcies per la
vostra comprensió i lamentem els prejudicis que aquesta suspensió pugui
provocar. Qualsevol inquietud no dubteu en fer-nos-la saber.
Igualada, 12 de març 2020
Agrupament Escolta Torxa
C/ Sant Ignasi, 22 - Igualada
633 61 16 16 / 664 81 31 33
aetorxa@aetorxa.com
@aetorxa_igd

Centre Marista d’Escoltes
C/Vallespir 162 08014 Barcelona
TELF: 934908146
NIF G58173063
Benvolgudes famílies,
Davant la situació generada pel coronavirus (COVID-19), i seguint atentament el moment actual
que vivim a Catalunya, des de Maristes Catalunya s’han pres mesures de prevenció tenint en
compte les recomanacions de fonts oficials sobre viatges i aglomeracions de persones, amb
l’objectiu de vetllar per la seguretat de tota la comunitat educativa. Des del Centre Marista
d’Escoltes ens adherim a les decisions preses.
Entenem que les mesures que a continuació detallem son contundents, però l’objectiu de Maristes
Catalunya i del Centre de Marista d’Escoltes és vetllar per la salut i benestar dels infants i joves i,
de retruc, de les seves famílies.
Per aquest motiu hem decidit anul·lar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koatí (Castors i Llúdrigues) del dia 4 -7 d’abril 2020
Baloo (Llops i Daines) del dia 4-7 d’abril 2020
Pasqua Rànger (Ràngers i Guies) 4-7 d’abril 2020
Pasqua Pionera (Pioners i Caravel·les) 9-12 d’abril 2020
Pasqua les Avellanes (Ròvers) 9-12 d’abril 2020
Totes les excursions que impliquin més d’un cau (pre-koatí, pre-baloo, pre-pasqües, TRES...)

Les activitats ordinàries de cap de setmana no es veuen afectades, per ara, per les mesures
preventives. El possible canvi d’aquesta situació dependrà de les decisions preses tant pels
organismes oficials com de les direccions dels centres educatius. Si es donés el cas d’anul·lació
d’activitats, l’agrupament us ho comunicarà el més aviat que sigui possible.
Demanem disculpes per les molèsties que puguin ocasionar les decisions preses. Com hem dit, el
nostre criteri sempre és la salut i el benestar de tothom.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Moltes gràcies,
Noelia Cano Pereira i Aleix Solsona Bernet
Presidenta i Vicepresident
Centre Marista d’Escoltes.
Barcelona, 11 de març de 2020

