
El lleure educatiu, un espai segur 
Enguany, la campanya de lleure educatiu ha estat marcada per la cinquena onada de COVID-19. Davant 
l’alta contagiositat de la variant delta, el Govern, juntament amb el sector del lleure, ha impulsat mesures 
específiques en aquest àmbit per garantir que els casals, les colònies i altres activitats fossin espais segurs.  
Aquest esforç conjunt ha permès repetir la participació rècord de 2019 i superar amb escreix les dades de 
l’any passat.

Sens dubte, aquest èxit compartit no hauria estat possible sense la implicació de les entitats de lleure i dels 
professionals de la salut, ni sense el compromís ferm de monitors i monitores. Tots i totes han estat clau per 
garantir el dret al lleure de prop de 382.000 infants i joves que hi han participat.

Garantim el  
DRET AL LLEURE
BALANÇ DE LA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU  
i de les mesures adoptades per prevenir contagis de COVID-19. ESTIU 2021
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441.521 participants
53.853 dirigents
5.832 personal de suport

381.836 infants i joves inscrits



Incidència de COVID-19 en el lleure educatiu

4,45%
incidència global  
de COVID-19  
a Catalunya en la
franja de 0-18 anys 

2.406
casos de COVID-19 
detectats en activitats 
de lleure educatiu

5.846
contactes registrats 
en activitats de lleure
educatiu

Mesures per prevenir contagis

Vacunació preferent per a monitors 
i monitores773

TAR gratuïts en farmàcies per a infants, 
joves i professionals
400 proves amb resultat positiu

37.763

781
TAR gratuïts per a monitors  
abans d’anar de colònies
8 proves amb resultat positiu

TAR dispositiu mòbil Creu Roja
54 proves amb resultat positiu1.972

Monitors formats en prevenció  
i higiene entre el 2020 i el 202124.338

0,54%
incidència de  
COVID-19 en les 
activitats de 
lleure educatiu


