Fundació cristiana a favor de la família
Servint a la societat mitjançant campaments

Benvolguda família,

C.I.F. G-17552811 - c/ Pintor Solives, 64 17820 - Banyotes - Girona

tel: 972-580-278 email: larcadainfo@gmail.com web : www.larcada.com

En primer lloc, des de L'Arcada, volem traslladar-vos tot el nostre ànim i suport en aquests moments que
estem vivint. Les circumstàncies, com sabeu, són totalment excepcionals i molt canviants i tots, des de
la nostra realitat, estem fent un esforç per adaptar-nos a aquest nou escenari.
Gràcies també per endavant, a les famílies que esteu a casa o fent servei a la societat des dels vostres
llocs de treball.
Volem informar-vos sobre el decret que el Departament de Salut ha enviat com a mesura excepcional per
contenir el coronavirus. El Ministeri de Sanitat ha pres la decisió de tancar a partir de el 19 de març de
2020 tots els allotjaments turístics, on s'inclouen les nostres instal·lacions a Sant Miquel de
Campmajor, el campament de l'Arcada.
MINISTERI DE SANITAT - 3892 Ordre SND/257/2020, de 19 de maç, pel que es declara la suspensió d’obertura al
públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma.

Per aquesta raó se suspenen totes les activitats programades de març, abril, maig i juny a les
instal·lacions de L'Arcada.
Els campaments d'esports: American Football, Basketball, Flag football, Voleibol, Cheerleading i
English Camp queden posposats per a l'any vinent. El campament de “I ara què?” es realitzarà del 30 de
juliol al 2 d’agost d’aquest any. De moment mantenim les nostres activitats i campaments dels mesos de
juliol, agost i setembre, però sempre supeditades a l'evolució d'aquesta situació d'emergència, que serà la
que ens farà decidir definitivament què fer (consultar novetats a la web).
Estem contínuament treballant tot l'equip de L'Arcada fent seguiment d'aquest tema amb l'ajuda del
voluntariat i estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o el que necessiteu de nosaltres en
aquest temps d'incertesa aquí a la terra, però confiats en Déu.
Agraïm de nou la vostra confiança i el vostre suport en aquests moments.
Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu posar en contacte amb l'Arcada pels conductes
habituals:
Telèfon: 972 58 02 78
email: larcadainfo@gmail.com
web: www.larcada.com
Atentament

Patronat Fundació Privada L'Arcada
“Beneït l’home que es refia del Senyor, que posa en el Senyor la confiança. Serà com un arbre que arrela vora
l’aigua, que enfonsa les arrels ran del torrent; no té por quan ve l’estiu, el seu fullatge es manté verd; no es
neguiteja en anys de secada, no deixa de donar fruit”.
Jeremies 17:7-8

