
 

 

 

Benvolguda, benvolgut,  
 
Les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu 2020, malgrat tots els dubtes i pors que 
podíem tenir inicialment, han estat un èxit rotund d’organització, funcionament i coordinació. 
Això ha estat possible gràcies a la suma d’esforços de molts actors però, sobretot, gràcies a la 
implicació de totes i tots vosaltres: les més de 36.000 persones −joves en la immensa majoria 
de casos− que heu liderat les activitats al peu del canó i heu estat al costat dels infants i 
adolescents que hi participaven. 
 
Les monitores, monitors, directores, directors, quel·les, caps i tot el personal de suport heu 
demostrat, una vegada més i per si algú en tenia cap dubte, que la joventut d’aquest país és 
capaç d’assumir responsabilitats. I que, davant les dificultats i les incerteses, es posa al 
capdavant per plantar cara a l’adversitat.  
 
Així, sense la vostra predisposició i compromís, la campanya d’enguany no hauria estat 
possible. I al Govern ens sembla important posar-ho de relleu i agrair-ho. Per això us volem 
obsequiar amb una estada gratuïta a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat). 
L’estada inclou una nit de pernoctació, amb esmorzar, en algun dels albergs gestionats per 
l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), i vol ser un gest simbòlic de reconeixement i de 
gratitud.  
 
Les persones interessades a gaudir-ne s’hauran de posar en contacte amb la Central de 
Reserves de la Xanascat al telèfon 934838363 (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 19 
hores, i el divendres de 9 a 14 hores). Caldrà que s’identifiquin amb nom i DNI i que facilitin el 
número de registre de la notificació de l’activitat en la que han estat. Feta la comprovació 
oportuna, es formalitzarà la reserva a l’alberg triat, sempre en funció de la seva disponibilitat. 
 
Un cop completada la reserva, se’ls enviarà el justificant corresponent, amb les informacions 
necessàries per arribar a l’alberg, així com un val personal acreditatiu del regal, que s’haurà de 
mostrar a la recepció (no caldrà imprimir-lo, n’hi haurà prou mostrant-lo al mòbil junt amb el 
DNI). Qui desitgi anar-hi acompanyada o acompanyat (sempre d’acord amb el protocol del 
PROCICAT) podrà disposar d’una habitació privada en cas que la disponibilitat de l’alberg triat 
ho permeti. 
 
Confiem que gaudiu d’aquesta estada que, com hem dit, vol ser un modest agraïment a la 
vostra tasca i a la vostra implicació, que han estat decisives per garantir el dret al lleure i a la 
socialització dels nostres infants i adolescents en un context tan difícil com el que hem viscut 
aquest estiu. Finalment, aprofitem aquest escrit per recordar-vos que, amb la voluntat de posar 
públicament de relleu la tasca que heu fet, així com el vostre exemple de compromís i d’entrega 
personal, hem difós un vídeo de reconeixement que podeu trobar en aquest enllaç.  
 
Rebeu una salutació ben cordial, 
 

 
Laia Girós Barrés      Cesc Poch Ros 
Directora general de Joventut     Director general 
         de l’Agència Catalana de Joventut 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8MfXNJoKf0

