Benvolgudes famílies,
Arran de les últimes comunicacions del Govern respecte a la implementació d'un conjunt de mesures
per frenar l'evolució de la pandèmia, us enviem aquest comunicat referent al Casal d'estiu de la
Fundació del Bàsquet Català on teniu apuntats els vostres infants.
Mantindrem les nostres activitats d’estiu la setmana del 20 i del 27 de juliol, amb les limitacions
que ja hi comptem i les mesures de seguretat, higiene, distanciament i control de simptomatologia
que hem implementat des del primer dia de casal i que ja forma part de les noves rutines de la nova
normalitat del casal. No obstant, seguirem molt atents a les indicacions de l'administració per a
qualsevol novetat o canvi al respecte.
A continuació afegim la comunicació oficial del Govern publicada avui respecte al funcionament dels
casals d'estiu:
Mesures especials en matèria de salut pública
Mitjançant aquesta Resolució s’estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Barcelona,
Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de
Besós i Badalona , les quals deixen sense efecte, en tot allò que s’hi oposin, les establertes a la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i
circulin als municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica,
empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.
Casals i colònies d'estiu
Es mantenen les activitats de casals i colònies d’estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals
per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla
sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, especialment el que fa
referència als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

Moltes gràcies pel vostre suport,

Fundació del Bàsquet Català
Barcelona, 17 de juliol de 2020

