Manresa, 22 de maig de
2020
Benvolguts /des,
Us saludem de nou per saber de vosaltres i demanar-vos com esteu.
Ja han passat els dies més difícils del confinament i estem contents quan amb alguns
de vosaltres ja us podem saludar i retrobar-vos pels carrers. És una bona senyal.
Confiem que de mica en mica ja puguem tornar a una certa normalitat.
Malauradament, al llarg d’aquests dies, alguns dels nostres companys i companyes del
Casal i de l’Associació ens han deixat, ho sentim molt i volem donar el nostre condol,
suport i companyia a les famílies i amics que estan passant per aquesta situació tant
difícil.
Com sabeu, tots els Casals de Gent Gran i els Equipaments Cívics que depenen del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, encara estan tancats
i desconeixem, a dia d’avui , quina serà la data de la seva obertura, per tant, els
serveis de menjador i de podologia no es poden iniciar de moment. Tant bon punt
disposem d’aquesta informació, us ho farem saber.
De totes maneres, nosaltres, ja estem treballant amb la planificació de les activitats de
cara el darrer trimestre de l’any, o per quan sigui possible iniciar-les.
Som conscients de les limitacions en que ens trobarem i amb el fet que ens haurem
d’atendre a les mesures de distanciament i d’higiene indicades. Tot i així, d’una
manera o altra, intentarem encetar el curs amb optimisme i posar al vostre abast una
bona oferta d’activitats.
El plantejament de les activitats haurà de ser diferent a com ho hem fet fins ara.
Segurament, caldrà combinar activitats de tipus presencial i telemàtiques o fins i tot
fer-les de manera rotatòria amb l’objectiu d’aprofitar i ajustar-nos als espais dels quals
disposem a la vegada que es compleixen les mesures i protocols per a la seguretat de
tots.
Les inscripcions es procuraran realitzar per internet, en la mesura que sigui possible,
per tal d’evitar aglomeracions. En definitiva, ens adaptarem a la nova realitat amb
l’esperança de poder iniciar el curs i que tots vosaltres pugueu continuar gaudint de
les activitats com heu fet fins ara.
Més endavant, ens posarem amb contacte amb vosaltres per demanar-vos la vostra
opinió i per a que ens informeu dels mitjans informàtics dels què disposeu, amb la
finalitat de decidir com podem replantejar les activitats de la millor manera possible.
Gràcies per la vostra comprensió, seguim en contacte i us desitgem com sempre molts
ànims i molta força.
Una abraçada cordial.
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