
 

 

COMUNICAT AEiG l’ESTORNELL SOBRE EL CASAL D’ESTIU 

L’Agrupament Escolta i Guia l’Estornell fa un comunicat per expressar l’opinió sobre el 
cas del Casal d’Estiu: 

Al 5 d’abril d’aquest 2017 una notícia del diari digital El Portal Nou, anunciava que 
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí treia a concurs la gestió del Casal d’Estiu i el curs 
de Natació que fins al moment havia gestionat la mateixa institució pública.  

 

Com a Agrupament, des dels inicis del Casal d’Estiu a l’Espluga, els caps del cau hi han 
treballat any rere any implicant-se en el projecte. Nosaltres ens ho preníem com 
l’agraïment a la feina feta voluntàriament durant tot el curs (de setembre a juny) 
educant a infants i joves del poble amb la ferma voluntat de deixar petjada i fer un 
món millor. El fet és que l’Agrupament s’ha sentit afectat pels següents motius: 

-No vam saber res de la convocatòria del concurs fins que ho vam conèixer  a través 
del diari de Valls. Aquest fet ha comportat que no ens haguem pogut presentar al 
concurs per falta de temps ja que ens ha agafat a l’últim trimestre del curs escolta, on 
es desenvolupa el projecte i tenim més intensitat de feina. 

-Després de l’experiència que tenim els caps amb els infants i joves no ens hem sentit 
prou valorats per la institució que representa la nostra població. 

-Creiem que la nostra tasca educativa pot ajudar molt en el desenvolupament del Casal 
d’Estiu tot readaptant-lo a l’actualitat i donant-li un bon enfoc per a donar una sortida 
a la demanda de les mares i els pares dels infants espluguins. 

-Des d’aquest moment una desena de caps d’entre 18 i 23 anys s’han quedat sense 
una feina que comportava un ingrés extra a l’estiu que sovint és necessari i sempre és 
d’agraïr després de les hores i hores passades preparant, executant i revisant caus. 

 

Creiem que si haguéssim estat informats des d’un principi d’aquest fet podríem haver-
nos organitzat per a presentar-nos a la gestió. També ens sap greu que després de tots 
els anys de relació recíproca entre Agrupament i Ajuntament pel que fa al Casal d’Estiu 
s’acabi d’aquesta manera.  


