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Data: 1 de febrer de 2020 Hora: 10.00 h 

Lloc de realització: Auditori del Tívoli (plaça del Tívoli, 3-7, el Vendrell) 

Títol: Assemblea General Ordinària del MCECC 

 
Assistents: 

 Centres d’Esplai presents:  
Agrupació Montsianell d’Amposta, Associació Centre Juvenil Sagrada Família, Associació 
Educativa Itaca, Associació Educativa Nou Quitxalles, Associació Juvenil Barnabitas, Casal 
“Al Vent!” - Fundació La Vinya, Cau Sant Pau, Centre Catequístic de Sant Miquel, Centre 
d’Esplai Sant Cebrià, Centre de Colònies i Esplai Xiribec, Centre d’Esplai 0’5, Centre d’Esplai 
Abat Cassià, Centre d’Esplai Aguiluchos, Centre d’Esplai Alezeyas, Centre d’Esplai Aliret, 
Centre d’Esplai Arc Iris de l’Esperit Sant, Centre d’Esplai Aspirantat de Sant Josep, Centre 
d’Esplai Bon-Vent, Centre d’Esplai Boterut, Centre d’Esplai Brúixola - Sant Ignasi, Centre 
d’Esplai Can Colapi, Centre d’Esplai Cargol, Centre d’Esplai Casal Santa Maria del Jaire, 
Centre d’Esplai Corbera, Centre d’Esplai Cra-Crac, Centre d’Esplai Cremallera, Centre 
d’Esplai del Roser, Centre d’Esplai El Bon Recer, Centre d’Esplai Epis, Centre d’Esplai 
Esquirols, Centre d’Esplai Fem-nos Amics, Centre d’Esplai Flor de Neu, Centre d’Esplai 
Grifoll, Centre d’Esplai Grup de Gent, Centre d’Esplai Grups Barat, Centre d’Esplai i Grup de 
Joves Santa Anna, Centre d’Esplai Ilelà - Fundació La Vinya, Centre d’Esplai Itaca de Teià, 
Centre d’Esplai Joan Suñol, Centre d’Esplai Josepets, Centre d’Esplai La Bordeta, Centre 
d’Esplai La Branca, Centre d’Esplai La Geltrú, Centre d’Esplai La Gralla, Centre d’Esplai La 
Llar Sagrada Família, Centre d’Esplai La Plaça, Centre d’Esplai La Sagrera, Centre d’Esplai 
La Teranyina, Centre d’Esplai l’Albada, Centre d’Esplai L’Espurna, Centre d’Esplai L’Estel, 
Centre d’Esplai Lluís M. Chanut, Centre d’Esplai Llumvi, Centre d’Esplai Loiola, Centre 
d’Esplai MIB, Centre d’Esplai MOVI Poblenou, Centre d’Esplai Oriols, Centre d’Esplai Pare 
Abraham, Centre d’Esplai Parroquial de Premià, Centre d’Esplai Pessigolles, Centre d’Esplai 
Petjada, Centre d’Esplai Punt i Seguit, Centre d’Esplai Riu, Centre d’Esplai Sagrat Cor, 
Centre d’Esplai Sant Fructuós, Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola, Centre d’Esplai Sant 
Ildefons, Centre d’Esplai Sant Isidor, Centre d’Esplai Sant Joan de Matadepera, Centre 
d’Esplai Sant Joan de Viladecans, Centre d’Esplai Sant Josep de Calassanç, Centre d’Esplai 
Sant Llorenç, Centre d’Esplai Sant Pacià, Centre d’Esplai Sant Paulí, Centre d’Esplai Sant 
Pere del Masnou, Centre d’Esplai Santa Maria, Centre d’Esplai Sol Naixent, Centre d’Esplai 
Spai-T, Centre d’Esplai St. Pere i St. Pau, Centre d’Esplai Trencaclosques, Centre d’Esplai 
Verge de la Pau, Centre d’Esplai Xiroia, Centre d’Esplai Xivarri, CIM Associació Juvenil, Club 
d’Esplai El Cau, Club d’Esplai Jovent, Club Parroquial Sant Esteve, Colònies Jordi Turull, 
Grup Colònies a Borredà, Grup Colònies Ca n’Anglada, Grup de Colònies i Campaments 
Casp, Grup de Colònies l’Anunciata, Grup de Colònies l’Estel Nou, Grup de Joves Xivarri, 
Grup d’Esplai Apassomi, Grup d’Esplai i Colònies Lliçà de Vall, Grup d’Esplai La Trepa, Grup 
d’Esplai L’Erol, Grup d’Esplai Parroquial de Vallirana, Grup d’Esplai Parroquial Vilafranca. 

 
 Membres del Consell Directiu presents:  

Xavi Nus Garrell, Núria Martínez Fernàndez, Àlex Moreno i Urpí, Anna Grau Jiménez, Joan 
Ferrer Sastre, Joan Morte i Villoro, Marc Olònia i Torrentallé, Adrià Godia i Abad, Marta 
Estellé Adell, Pau Pujol Vilà, Sílvia Sanz Sender, Txell Cots i Latorre, Xumi Grau Ortiz i 
Andreu Porta i Espelt com a secretari.  
 
Excusen absència: Santi Amores i Sànchez, Núria Carrión i Lombarte, Roger Vendrell. 
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ORDRE DEL DIA I ACORDS 
 

1. Pregària, benvinguda i presentació i funcionament de l’AGO 
El president del Moviment, Xavi Nus, dona la benvinguda als centres assistents 
anomenant les últimes incorporacions de centres al Moviment:  
 
CENTRES NOUS INCORPORATS EL 2019 (federació provisional): 
Grup d’Esplai Migjorn (Territori Mallorca), Centre d’Esplai l’Òliba (Territori Lleida), Grup 
de Colònies El Guirigall (Zona 01 i 06: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, l’Hospitalet, Cornellà 
del Territori Barcelona), Grup de Colònies El Carme (Territori Lleida), Centre Catequístic 

de Sant Miquel (Menorca), Club Parroquial Sant Esteve (Menorca). 
 
CENTRES INCORPORATS EL 2020 (federació provisional): 
Centre d’Esplai Els Diumenges (Territori Solsona), Centre d’Esplai Aula de Maria (Zona 

01 i 06, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, l’Hospitalet, Cornellà del Territori Barcelona). 
 
CENTRES AMB FEDERACIÓ DEFINITIVA. S’incorporen a l’assemblea amb dret a 
vot: 
Centre d’Esplai Cremallera (Zona 11: Vallès Occidental Oest del Territori de Terrassa), 

Centre d’Esplai La Plaça (Territori Lleida), Centre d’Esplai i Grup de Joves Santa Anna 
(Territori Tarragona). 
 
Seguidament es fa una pregària per part de Josep Maria Calderó i Miquel Álvarez.  
 
Posteriorment, la vicepresidenta del Moviment, Núria Martínez, explica com es 
desenvoluparà l’AGO. En primer lloc hi haurà una exposició dels punts que es tractaran 
per part del Consell Directiu. Seguidament es farà una valoració de les esmenes, si és el 
cas. En tercer lloc s’obriria un torn de paraula i, per acabar, la votació del punt tractat.  
En aquesta mateixa intervenció es fa un repàs de l’ordre del dia proposat per part del 
Consell Directiu.  
 Com que hi ha una esmena, presentada per Anna Miró del Centre d’Esplai Abat 
Cassià, que afecta l’ordre dels punts que s’han de tractar i el Consell Directiu no l’ha 
acceptat, es votarà abans d’iniciar els punts previstos a l’ordre del dia.  
 
 El contingut d’aquesta esmena planteja fer la votació del calendari de curs abans 
de dinar perquè els centres d’esplai que no es queden a la tarda puguin ser partícips de la 
decisió de si l’AGO s’ha de fer un dissabte o un diumenge. Es passa a votació 
directament. 
 

➔ L’esmena d’Anna Miró sobre el moment de votació del calendari de curs 
abans de dinar queda aprovada per 56 vots a favor, 33 en contra, 6 en blanc. 
Això fa que el treball del Pla Estratègic passi a la tarda i abans de dinar es 
tracti el calendari.  
 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la passada Assemblea 
General Ordinària, del 26 de gener del 2019 a Premià  

S’exposa l’acta de l’any 2019 duta a terme a Premià de Mar. En aquest punt s’han 
presentat dues esmenes per part d’Alberto Hernández i Ciprés, del Centre d’Esplai Sant 
Pere i Sant Pau, que fan referència a la correcta escriptura del seu nom i planteja una 
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reescriptura d’una de les seves intervencions durant l’AGO. Cap d’aquestes esmenes 
arriba a votació ja que el Consell Directiu les accepta.  

 
➔ L’acta de l’Assemblea General Ordinària del 28 de gener de 2019 queda 

aprovada amb 90 vots a favor, cap en contra i 5 en blanc. 
 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria del MCECC 
corresponent a l’any 2019 

 
Els membres del Consell Directiu Àlex Moreno i Txell Cots fan una breu presentació de la 
Memòria de curs, i donen pas a un vídeo en què es resumeixen les diferents activitats 
realitzades durant el curs 2018-19.  
 Posteriorment s’obre un torn de paraules en què Juan Vizcaino, de l’Associació 
Juvenil Barnabitas, exposa que està molt bé tot el que es recull a la memòria però caldria 
mencionar les principals activitats (aniversaris, guardons, activitats extraordinàries) que 
realitzen els centres d’esplai, així com els posicionaments que adopta el Moviment, 
entenent la importància que tot quedi recollit en un únic document.  
   
 Un cop tancat el torn de paraules es procedeix a la votació a mà alçada de la 
Memòria del MCECC 2019. 
 

➔ La Memòria del MCECC 2019 s’aprova amb 90 vots a favor, 2 en contra i 4 en 
blanc.  

 

4. Projectes al MCECC 

 
a. Seguiment dels actuals 

Per fer la valoració del projecte de “Gènere a l’Esplai” intervenen Anna Miró, del Centre 
d’Esplai Abat Cassià, i la Maria Puigdomenech, del Centre d’Esplai Grifoll, que presenten 
les tasques realitzades durant el curs. En primer lloc, presenten els objectius que han 
volgut tractar. Seguidament exposen quines tasques s’han dut a terme durant el 2019 i 
comparteixen en quin estat es troba el projecte. Finalment, expliquen com volen continuar 
l’activitat i quines accions es planifiquen.  
 Per continuar treballant en aquest sentit, demanen l’aprovació de l’assemblea i 
conviden totes aquelles persones interessades a implicar-s’hi que es posin en contacte 
amb elles.  
 Un cop tancada l’exposició s’obre un torn de preguntes, en primer lloc Mn. Xavier 
Blanco, consiliari diocesà de Terrassa, felicita la feina feta i proposa que el projecte es 
digui de “perspectiva de gènere”, ja que és una dimensió que cal integrar de manera 
global en tots els espais del Moviment.  
 Seguidament agafa la paraula Jacob Espín, del centre d’esplai Sant Joan de 
Matadepera, i exposa que va començar participant en el projecte de manera intermitent ja 
que ho ha de compaginar amb la seva formació al seminari. Tot i això, diu que el que ha 
pogut anar seguint està en contra dels valors cristians i proposa que es convoqui una 
taula de consiliaris perquè aquests analitzin i decideixin si el projecte s’adiu als valors del 
Moviment.  
 Per respondre aquesta intervenció, Núria Martínez diu que la decisió s’ha de 
prendre a través de l’Assemblea, que és on hi ha representats els centres d’esplai.  
 La tercera paraula la demana Mateo Aventín, del Centre d’Esplai Sant Ignasi de 
Loiola del Territori Lleida, que expressa que la temàtica de gènere caldria treballar-la des 
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de l’Àmbit d’Educació per a la Justícia Global, ja que és una temàtica molt transversal. 
Planteja que caldria buscar les fórmules per coordinar la feina i que no siguin elements 
excloents. Xavi Nus respon que una de les línies dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible és el treball de gènere i, per tant, té tot el sentit poder-ho treballar des de 
l’àmbit.  
 Per la seva banda, Arnau Rulló, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau, valora 
molt positivament la feina que s’ha fet des del projecte de gènere i, en resposta a la 
intervenció de Jabob Espín, diu que als documents normatius del MCECC ja s’estableix 
com impugnar una decisió de l’Assemblea. Per tant, si la taula de consiliaris ho considera 
oportú, disposa dels mecanismes per impugnar una decisió.  
 Per cloure aquest punt, Xavi Nus diu que s’ha fet molta feina i que és molt 
important anar treballant la perspectiva de gènere en els diferents òrgans del Moviment i 
poder anar fent seguiment d’aquesta tasca.  
 

b. Aprovació, si s’escau, de noves propostes 
No hi ha noves propostes, per tant aquest punt decau.  
 

5. Presentació dels nous candidats al Consell Directiu i posterior 
votació 

 
En aquest punt es presenten les tres candidatures a formar part del Consell Directiu. En 
primer lloc es presenta Queralt Campàs pel Territori Terrassa, posteriorment Eli Coll i 
Christiano Vargas pel territori Barcelona. Un cop fetes les presentacions, es constitueix la 
mesa d’edat, formada per la persona més jove, Anna Sangrà del Centre d’Esplai Santa 
Maria del Territori Urgell; la persona assistent de més edat, Assumpta Baró del Centre 
d’Esplai El Drop, i Xavier Blanco com a consiliari diocesà.  
 
 Un cop la mesa ha estat constituïda, es procedeix a la votació amb urna i el 
posterior recompte. Mentrestant es fa un recés per esmorzar.  
 
 

 

Acte públic de l’Assemblea i entrega premis del concurs InnovAct 

 
En acabar l’aturada per l’esmorzar, es procedeix a l’acte públic de l’Assemblea, en què 
intervenen: 

▪ En Xavier Nus i Garrell, president del Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
Catalans de la Fundació Pere Tarrés. 

▪ La directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Laia Girós.  
 
Un cop fets els parlaments, lliuren els primers premis InnovAct, que queden de la manera 
següent:  

• El primer premi per al Centre d’Esplai Fem-nos Amics de Reus per l’activitat 
Ubica Pilla-pilla. El premi correspon a un escape room valorat en 150 € que pot 
ser bescanviable per un val a l’Abacus pel mateix valor. 

• El segon premi per al Grup d’Esplai La Trepa de Sabadell per l’activitat Túnel 
del temps. El premi és una sessió formativa per a l’equip educatiu. 
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• El tercer premi per al Centre d’Esplai La Branca de Sabadell per l’activitat El joc 
del compromès. El premi és un àpat en una casa de colònies de la Fundació 
Pere Tarrés valorat en 100 €. 

• El premi del públic per al Centre d’Esplai Lluís Maria Chanut per l’activitat Catan 
pels drets dels infants. El premi és un lot de material fungible. 

 

 

6. Trobades 2020 

 
a. TrocaJove (14 i 15/03/20) 

En aquest punt, Pau Pujol i Anna Grau fan una presentació de les principals informacions 
per realitzar la TrocaJove. Es destaca el municipi que ens acollirà, Lliçà de Vall, i que el 
centre d’interès serà sobre l’autoestima. Acte seguit es presenta el vídeo promocional, la 
imatge gràfica i s’anuncia que els participants hauran de portar una fotografia d’ells 
mateixos en primer pla (tipus carnet).  
 

b. Jornada de Monitors/es (25/04/20) 
En aquest punt, Joan Morte presenta la jornada. S’exposa que serà tot un dia ple 
d’activitats formatives a la Conreria. Hi haurà diferents eixos temàtics i cada participant 
podrà escollir les activitats que voldrà realitzar. Finalment, es projecta el vídeo 
promocional.  
 

7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Accions del 
MCECC per l’any 2020 

Sílvia Sanz i Xumi Grau exposen la proposta de Pla d’Accions resultant del procés iniciat 
al setembre. A la proposta exposada s’hi presenten diverses esmenes que es tracten per 
separat. 
 En primer lloc, Arnau Lonca, del Centre d’Esplai Casal Santa Maria del Jaire, i el 
Centre d’Esplai Grifoll demanen que el portal La Llitera també reculli terrenys 
d’acampada. L’esmena és acceptada i per tant no s’haurà de votar, encara que es matisa 
que s’introduiran les peticions que es vagin rebent i que, quan l’eina tingui un ús 
consolidat i s’hagi de renovar, es tindran en compte aquestes propostes.  
 La segona esmena correspon a Alberto Hernández, del Centre d’Esplai Sant Pere i 
Sant Pau, que fa referència a incentivar la presentació de projectes al Moviment. Aquesta 
esmena planteja que per augmentar la presentació de propostes de projectes s’habilitin 
més espais i que no sigui només a l’AGO. Així mateix també es demana que s’intenti 
connectar les persones amb interessos o motivacions similars per tal que puguin tirar 
endavant aquests projectes. Des del Consell Directiu es fa una proposta de transacció 
incorporant una nova acció que ajudi a repensar la metodologia de presentació de 
projectes dins del Moviment. Com que l’esmenant accepta la transacció, l’esmena no es 
votarà.  
 La següent esmena presentada la redacta Arnau Rulló, del Centre d’Esplai Sant 
Pere i Sant Pau, que demana generar un recurs per potenciar el bon ús de les noves 
tecnologies i xarxes socials als centres d’esplai. El Consell Directiu respon que aquesta 
proposta ja es va presentar en la fase de propositiva del Pla d’Accions i que no va ser de 
les més votades. Per aquest motiu s’entén que acceptar-la ara comportaria una alteració 
del procés participatiu. A més a més, es recorda que hi ha dues revistes Estris que tracten 
aquesta temàtica (la 212 i 215). Finalment, l’esmenant retira la proposta però demana que 
es faci difusió d’aquests recursos existents.  
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 La propera esmena és, també, d’Arnau Rulló, que demana elaborar manifestos 
que defensin “la justícia, la igualtat i la llibertat d’expressió” i que es generin espais de 
debat entre els membres del Moviment. Aquesta esmena no s’accepta, ja que s’entén que 
el fet de posicionar-se davant de diferents situacions no és un element que s’hagi de 
recollir dins d’un pla de treball. De tota manera es remarca que el Moviment es 
posicionarà sempre que es consideri oportú com ha fet els últims anys. A més a més, es 
recorda que existeix una comissió de relacions institucionals per fer seguiment, entre 
d’altres, de temes com aquest. Finalment es retira l’esmena.  
 La següent esmena la presenta Alberto Hernández, del Centre d’Esplai Sant Pere i 
Sant Pau, que demana que el Pla Estratègic que s’està redactant sigui aprovat en 
assemblea i que sigui per majoria qualificada, és a dir 2/3 dels presents. Des del Consell 
Directiu es fa una proposta de transacció en què s’incorpora que hi haurà una reunió 
oberta on s’expliqui el pla estratègic i que es ratificarà a la Jornada de Monitors/es, 
entenent que és un document que només marca unes línies generals que després s’han 
de concretar amb el Pla d’Accions.  
 Un cop finalitzat el debat d’esmenes s’obre un torn de paraules. En primer lloc, 
Anna Miró, del Centre d’Esplai Abat Cassià, diu que no entén per què es poden afegir 
unes accions, amb referència al procés de transacció, i d’altres no. Es respon dient que la 
tipologia de les propostes és diferent, és a dir, les modificacions es fan sobre una esmena 
que s’entén que complementa el redactat inicial, per tant no canvia el sentit inicial del text.  
 Per la seva banda, Aida Domingo, del centre Itaca als Vents, pregunta si des del 
Gesplai es podria generar un certificat conforme un centre pertany al MCECC. Per la seva 
banda, Assumpta Baró, del Centre d’Esplai El Drop, proposa que es recuperi el carnet de 
centre que hi havia hagut anteriorment.  
 La següent paraula la demana Oriol Jutglar, responsable territorial de la Zona 08, 
que diu que no troba bé que s’hagi fet una reunió separada i “per darrere” amb els 
esmenants del centre d’esplai Sant Pere i Sant Pau. Diu que això no ajuda a propiciar el 
debat. Per al·lusions, Alberto Hernández considera que és normal que un esmenant pugui 
reunir-se amb els membres de la ponència. De tota manera proposa a Oriol Jutglar que 
presenti les esmenes que ells han retirat ja que els esmenants hi votaran a favor.  
 Es passa la paraula a Alberto Quesada, del Grup d’Esplai Parroquial de Vallirana, 
pregunta que si l’edat mínima per participar en el Programa Ramon Serchs és gaire 
estricta. Des de la mesa es respon que sí, ja que el contingut està orientat a persones 
d’aquest perfil.  
 Per acabar, Berta Cardona, del Centre d’Esplai Grup de Gent, pregunta fins quan 
una persona tindria dret a gaudir dels beneficis que es poden aconseguir com a 
monitors/es del MCECC. La resposta que es dona des de la mesa és fins que s’està 
donat d’alta al Gesplai.  
  
 Un cop tancat el torn de preguntes es procedeix a la votació a mà alçada del Pla 
d’Accions 2020.  
  

➔ El Pla d’Accions s’aprova per 88 vots a favor, 5 en contra i 3 en blanc.  
 

8. Benvinguda dels nous membres electes i comiat d’alguns 
membres actuals del Consell Directiu del MCECC 

 
En aquest punt es donen els resultats de votació de l’elecció de nous membres al Consell 
Directiu que s’ha dut a terme amb urna i votació secreta.  
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• Pel Territori de Barcelona:  

− Eli Coll ha obtingut 77 vots 

− Christiano Vargas ha obtingut 76 vots.  
 

• Pel Territori Terrassa:  

− Queralt Campàs ha obtingut 95 vots.  
 
Un cop fets públics els resultats es procedeix al comiat de Núria Martínez i Joan Ferrer, 
membres del Consell Directiu que no renoven mandat.  
 

➔ Queralt Campàs, Eli Coll i Christiano Vargas són escollits nous membres del 
Consell Directiu del MCECC. 

 

9. Calendari  
 

Aquest punt és presentat per Marc Olònia i Anna Grau. Es recorda que es tracta en 
aquest moment a causa del resultat de la votació que s’ha fet a l’inici de l’Assemblea, en 
què s’ha aprovat tractar el calendari al matí. Es presenten les diferents opcions 
plantejades: 
  

• Assemblea General Ordinària:  

− Dissabte 30 de gener del 2021 

− Diumenge 31 de gener del 2021 

• Trobada de monitors/es:  

− 13 i 14 de març del 2021 

− 20 i 21 de març del 2021 

• TrocaJove:  

− 15 i 16 de maig del 2021 

− 29 i 30 de maig del 2021 
 
 Un cop feta l’exposició inicial s’obre un torn de paraules. En primer lloc Josep 
Gòdia, del Grup de Colònies l’Anunciata, fa una intervenció en què indica que per la major 
part de persones d’arreu del territori és millor poder fer l’Assemblea General Ordinària un 
dissabte per una qüestió logística i d’ordre.  
 Per la seva banda, Anna Miró, del Centre d’Esplai Abat Cassià, diu que no cal que 
sempre les assemblees es facin a Barcelona, que els centres es poden desplaçar.  
 Segueix la intervenció Bernat Basté, del Centre d’Esplai Sant Pacià, que diu que la 
prioritat és poder fer esplai els dissabtes.  
 Per la seva banda, Judit Vilalta, del centre d’esplai La Plaça, diu que no tots els 
centres fan activitat el dissabte a la tarda i que això també s’ha de tenir en compte. També 
afegeix que si es forma part del Moviment és important invertir-hi un dia per decidir com 
ha de ser.  
 La següent intervenció la fa Albert Romero, del Centre d’Esplai La Teranyina, que 
diu que cal reflexionar per què ningú qüestiona que la Jornada/Trobada de Monitors/es i la 
TrocaJove sigui en dissabte.  
 Al seu torn, Iris Ortega del Centre d’Esplai Cremallera, demana que es vetlli per un 
calendari suficientment equilibrat amb les trobades, per poder espaiar de la millor manera 
l’activitat dels centres.  
 Per la seva banda, Juan Vizcaino, de l’Associació Juvenil Barnabitas, proposa fer 
l’AGO en dos matins. Marc Olònia respon dient que quan només s’agrupaven els territoris 
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de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu seria possible però actualment, amb la dimensió 
nacional, és força complicat, a part d’un desgast important per als assistents.  
 Per acabar, Núria Pujolar intervé per proposar anul·lar la reunió prèvia dels cursos 
residencials, ja que considera que no és d’utilitat. Xavi Nus respon dient que és un espai 
d’intercanvi i coneixença important per assegurar que aquests es desenvoluparan 
correctament.  
 
Finalment, i tancat el torn, es procedeix a la votació de les opcions amb urna, amb els 
resultats següents:  
 

• Assemblea General Ordinària:  

− Dissabte 30 de gener del 2021 - 64 vots 

− Diumenge 31 de gener del 2021 - 24 vots 

− Les dues opcions - 9 vots 

• Trobada de Monitors/es:  

− 13 i 14 de març del 2021 – 38 vots 

− 20 i 21 de març del 2021 – 17 vots 

− Les dues opcions – 41 vots 

• TrocaJove:  

− 15 i 16 de maig del 2021 – 54 vots 

− 29 i 30 de maig del 2021 – 16 vots 

− Les dues opcions – 25 vots 
 

 Per aquest motiu es conclou que la propera Assemblea General del Moviment se 
celebrarà el 30 de gener del 2021, la Trobada de Monitors/es el 13 i 14 de març del 2021 i 
la TrocaJove el 15 i 16 de maig del 2021.  
 
 Un cop decidits els elements variables del calendari, després del treball del “Pla 
Estratègic 2021-2021(25)”, es procedeix a la votació del conjunt del document. 

 
➔ S’aprova el calendari amb 61 vots a favor, 4 en blanc i cap en contra.  

 

10. Treball Pla Estratègic 2021-2023(25) 
 
Degut al canvi d’ordre del dia, Joan Ferrer explica la dinàmica prevista per treballar la 
redacció del pla de treball 2021-2023(25). Finalment aquesta es durà a terme just després 
de dinar per grups a la plaça del Tívoli del Vendrell.  
 

11. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe 
econòmic 2019 i 2020  
 

En aquest punt l’administrador del MCECC, Joan Morte, presenta l’informe econòmic en 
què hi ha el tancament econòmic corresponent a l’any 2019 i pressupost de l’any 2020. 
 Un cop presentat, s’obre un torn de paraules. En primer lloc, Berta Tetuà, del 
Centre d’Esplai Sant Josep de Calassanç, pregunta si els descomptes per a monitors/es 
que s’ha parlat anteriorment poden suposar una despesa addicional al Moviment. La 
resposta és que el que es busca per aquests descomptes és que no suposin un càrrec a 
l’economia del MCECC.  
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 Un cop tancat el torn de preguntes es procedeix a la votació a mà alçada del 
tancament econòmic del 2019 i, en una altra votació, el pressupost 2020.  
 

➔ El tancament del 2019 s’aprova 62 vots a favor, cap en contra i 3 en blanc.  
➔ El pressupost del 2020 s’aprova per 61 vots a favor, cap en contra i 4 en 

blanc.  
 
 

12. Informacions diverses (Àmbits, formacions, FIMCAP...) 
En el punt d’informacions diverses es fa un repàs dels aspectes següents:  

• Àmbit d’Animació de la Fe: el proper divendres 28 de febrer se celebrarà al 
temple expiatori de la Sagrada Família la 4a Nit dels Animadors/es de la Fe. 
S’iniciarà amb una visita guiada pel temple, una pregària a la cripta i finalment un 
pica-pica.  

• Àmbit d’Educació per a la Justícia Global: vinculat amb el Pla d’Accions que 
s’acaba d’aprovar, hi ha l’acció EC4 “Promoure el consum responsable als centres 
d’esplai i a les activitats generals”. Es convida tothom que estigui interessat/ada a 
participar-hi.  

• Àmbit Pedagògic: vinculat amb el Pla d’Accions que s’acaba d’aprovar, hi ha 
l’acció EC2 “Aprofundir en la pedagogia del curs d’esplai”. Es convida tothom que 
estigui interessat/da a participar-hi.  
Vinculat a aquest àmbit també es presenta el recurs “Premonis: Com ho fem?”. 

• FIMCAP: del 13 al 18 d’abril està previst l’Eastercourse 2020 a Westmalle 
(Bèlgica). Hi ha quatre places per a monitors/es previstes, per poder-hi participar 
cal enviar el CV i una carta de motivació. La temàtica és Energy without borders.  

• Cursos residencials de Setmana Santa: es recorda que l’últim dia per fer la 
preinscripció és el dilluns 3 de febrer.  

• #XarxaMCECC: es fa un recordatori que el proper 14 de febrer es faran diferents 
sessions de treball de la Xarxa MCECC que tenen com a objectiu treballar la 
territorialitat dins del Moviment.  

• Programa Ramon M. Serchs: s’informa que del 14 al 16 de febrer es durà a 
terme el programa a la Casa d’Espiritualitat del Miracle. Si hi ha persones 
interessades es poden posar en contacte per lliurar-los tota la informació.  
 

 

13. Precs i preguntes 
 
En primer lloc, Alberto Hernàndez Ciprés, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau, 
demana que es pengin a l’espai web dedicat a l’AGO els documents amb les esmenes 
que, finalment, han quedat incorporades a la ponència. És a dir, que hi hagi un lloc on es 
recullin el conjunt de les esmenes i aportacions realitzades durant tot el procés de 
l’Assemblea General Ordinària.  
 
 Agafa la paraula Maria Llimona, del Centre d’Esplai Lluís M. Chanut, per preguntar 
quines accions s’han emprès des de MCECC arran del canvi de tarifes del transport 
públic. Núria Martínez respon que el Moviment ha liderat un conjunt de reclamacions des 
del CNJC. L’objectiu és disposar de títols de descompte per a les entitats de lleure.  
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 La tercera intervenció és de Javier Bausili, del Grup d’Esplai Sant Cebrià, que fa la 
petició que quedin recollides explícitament en les votacions les persones que no emeten 
el seu vot.  
 
 Se cedeix la paraula a Martí Torres, del Centre d’Esplai Estel, que exposa que des 
del seu centre tenen propostes per potenciar els projectes que ha de realitzar el 
Moviment. Pregunta com ho poden fer arribar. Se li respon que a través del correu 
secretaria.mcecc@peretarres.org 
 
 Per la seva banda, Joan Camps, en nom dels clubs d’esplai de Menorca, agraeix 
l’acollida per part de tot el Moviment, especialment pel Xavi Nus i l’Albert Riu. Exposa que 
actualment s’han federat dos clubs d’Esplai però que estan treballant per fer-ho extensiu 
als altres clubs de Menorca. 
  
 Segueix Carla Vidal, del Centre d’Esplai Sant Pere Masnou, amb un apunt sobre el 
treball al Pla d’Accions de l’Eix Consciència, en què es té molt en compte la sostenibilitat 
però que li ha sorprès que a l’esmorzar es repartissin gots de plàstic. Des d’una visió 
propositiva demana si de cara al futur això es podria esmenar.  
 
 Àlex Moreno, membre del Consell Directiu, fa un prec que quan es debatin punts 
com ara la data de realització l’AGO de l’any vinent es tingui en compte la pluralitat de 
casuístiques i realitats de tota la diversitat de centres del Moviment. 
 
 Mateo Aventín, del centre d’esplai Sant Ignasi de Loiola, fa un agraïment al 
Consell Directiu i els assistents per la bona organització i desenvolupament de l’AGO i fa 
un prec que es feliciti la promotora dels territoris Lleida, Urgell i Solsona, Gemma Terré, ja 
que avui és el seu aniversari. 
 
 L’última intervenció la fa Joaquín Hernández, del Centre d’Esplai Brúixola. 
Considera que la feina que es fa a l’AGO és molt important pel Moviment, però caldria fer 
una reflexió del motiu de la baixa assistència a la tarda.  
 

14. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària MCECC 
2020 

 
Xavi Nus, com a president del MCECC, procedeix a acomiadar l’Assemblea General 
Ordinària del 2020, tot agraint l’assistència dels centres d’esplai i encoratjant-los a seguir 
treballant a favor de l’educació en el lleure i en la construcció del Moviment.  
 
 
L’Assemblea es dona per finalitzada a les 17.50 h i, com a secretari, dono fe a través 
d’aquesta acta de totes les intervencions i els acords. 
Vist i plau, 
 
 
  
 
 

     
Andreu Porta i Espelt      Xavi Nus i Garrell 
Secretari Tècnic del MCECC     President del MCECC 

mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org
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