
 

 

 

 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Primer de tot desitjar-vos un bon confinament i que tota la família estigui bé, així que tots 
puguem tornar a la nostra rutina el més breu possible. 
 
Com ja us podeu imaginar el sector de les llars d’infants es veu molt afectat per les mesures de 
cessament d’activitat decretades pel Govern d’Andorra degut a la crisi de la COVID19.  

El nostre col·lectiu està esmerçant molts esforços per poder sortir d’aquesta situació de forma 
ordenada i amb l’afany de poder donar resposta immediata post-confinament a tots vosaltres i 
a la vostra mainada. Aquest esforç es tradueix en seguir mantenint tant el personal actiu, el 
que s’està formant i les instal·lacions en òptim estat de conservació i neteja. Són unes 
despeses fixes elevades que ni podem, ni volem sacrificar atès que més tard o més d’hora els 
infants hi tornaran per seguir el seu aprenentatge i ho han de fer amb òptimes condicions. 

Com a prestadors d’un servei social, compartim els mateixos neguits i hem decidit d’actuar de 
manera coherent i alineada davant les nostres famílies. Estem convençuts que mantenir-nos 
units és la millor solució per superar la dificultat del moment.  

Des del nostre col·lectiu, el qual està oferint un servei social al nostre País i davant la situació 
que vivim, hem pres la decisió conjunta d'aplicar entre un  25% a un 55% de descompte sobre 
la quota mensual  (en funció del  número d’assalariats i tarifes de cada centre), per tal de 
poder garantir la viabilitat econòmica dels centres i permetre, quan sigui el moment, poder 
donar resposta a les necessitats dels vostres fills i filles en totalitat normalitat i excel·lència.  
 
Així doncs amb l’esforç de tots i amb el millor desig de que tot surti bé, podrem garantir la 
continuïtat de les escoles bressol/guarderies/esplais per donar resposta a les vostres 
necessitat eductives. 

 
Junts ho aconseguirem!! 
Rebeu una cordial salutació,  
 

COL.LECTIU D´ESCOLES BRESSOLS/GUARDERIES/ESPLAIS DEL PRINCIPATA D´ANDORRA 
 
 

Andorra la Vella , 31 de març de 2020 


