
Indicacions
prèvies

Un any més, arriba l’Assemblea General Ordinària (AGO) del MCECC! Participar-hi activament és un dret 
i, alhora, un deure de tots els Centres i Clubs d’Esplai federats.  

Tal com està previst al calendari general del Moviment, es realitzarà el dissabte 28 de gener de 2023. El 
lloc de realització és el Teatre Modern del Prat de Llobregat (Plaça de la Vila, 5, El Prat de Llobregat).

Enguany el Consell Directiu convoca una Assemblea General Extraordinària en motiu d’una modificació 
del Reglament de Règim Intern amb la voluntat d’ampliar número de places per a membres vocals del 
Consell Directiu del MCECC per millorar la representativitat territorial en el si del Consell Directiu.

D’altra banda, i com és tradició, la nit anterior a l’AGO realitzarem la “Jornada de Responsables”, a l’Alberg 
Fundació Pere Tarrés Barcelona (c/Numància, 149), on gaudirem d’una formació per disposar d’eines 
que ens ajudin a afrontar un primer acompanyament “psicològic”.  També recuperarem el caliu de la 
nit prèvia a l’AGO on responsables d’arreu podreu compartir inquietuds i motivacions.

En termes generals, l’horari previst serà:

 Ô Divendres 27/01/23 | Vespre – Nit | Alberg Fundació Pere Tarrés Barcelona | Jornada de 
responsables.

 Ô Dissabte 28/01/23 | Matí – Tarda | Teatre Modern del Prat de Llobregat  

 —  09.45 |  Assemblea General Extraordinària

 —  10.00 |  Assemblea General Ordinària

L’Assemblea ha de ser un espai participatiu i, per això, cal comptar amb l’aportació de tothom que 
vulgui. Com és habitual, s’ha creat un formulari per tal que pugueu fer arribar les esmenes, propostes o 
preguntes pertinents. 

Teniu temps fins el proper 18 de gener de 2023!

També us recordem que, com cada any, podeu presentar projectes per a ser considerats per l’Assemblea. 
Informeu-vos-en! 

ON I QUAN ?

participa

https://goo.gl/maps/rhcEGUR3q5T1SrHQ7
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/assemblea-general-extraordinaria
https://g.page/youthhostelbarcelona?share
https://g.page/youthhostelbarcelona?share
https://goo.gl/maps/rhcEGUR3q5T1SrHQ7
https://forms.office.com/e/YtF20qg1NZ
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/projectes
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Com tots els grans esdeveniments, una assemblea requereix d’una bona preparació. A continuació us 
resumim el calendari previ a l’AGO: 

 Ô Dos mesos abans de l’assemblea (28/11/22), el Consell Directiu va comunicar als centres les places 
vacants per ser membre del Consell Directiu. Obertura del termini de presentació de candidatures. 

 Ô Un mes abans de l’assemblea (28/12/2022), s’envia tota la documentació de l’assemblea als 
Centres d’Esplai en una tramesa electrònica i postal. 

 Ô Durant el mes previ a l’assemblea (gener), els Territoris i les Zones, els Centres d’Esplai, els equips 
de responsables de centres, els monitors/es,... treballen la documentació amb deteniment i demanen 
els dubtes als membres de Consell Directiu o de l’Equip Tècnic del MCECC. Podeu participar fins els el 
18 de gener del 2022 a través del formulari d’aportacions! 

 Ô Vint dies abans de l’assemblea (08/01/2023), data límit de presentació de candidatures per 
formar part del Consell Directiu del MCECC.

 Ô Disset dies abans de l’assemblea (11/01/22), presentació pública dels documents de l’Assemblea.  
Podeu trobar els vídeos dels principals documents en aquest enllaç. 

 Ô Dotze dies abans de l’assemblea (16/01/2023), acaba el termini per presentar projectes i també 
esmenes, dubtes i propostes.

 Ô Deu dies abans de l’assemblea (18/01/23), comunicació de les candidatures que hagin arribat per 
formar part del Consell Directiu del Moviment. 

 Ô Cinc dies abans de l’assemblea (23/01/23), s’ha d’haver realitzat la inscripció per participar a 
l’AGO. S’envia el retorn de les esmenes i dubtes recollits. 

A més a més, tingueu en compte que:

 Ô S’ha d’haver lliurat la documentació de curs. Aquest és un pas necessari per poder exercir el dret 
a vot a l’assemblea. 

 Ô Si el Responsable del Centre o Club d’Esplai (assignat al Gesplai) no pot assistir a l’AGO caldrà que 
ompli el document de Delegació de vot.

INSCRIU-T’HI

terminis i procediments

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-11-28-places-consell-directiu
https://forms.office.com/e/YtF20qg1NZ
https://forms.office.com/e/YtF20qg1NZ
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2023-01-11-presentacio-documentacio-AGO
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/AGO22PresentacioDocuments/nou
http://www.ja.cat/AGOMCECC2023
http://www.ja.cat/AGOMCECC2023
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/delegaciovot.pdf
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/AGO23/nou
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/AGO23/nou
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ELS DOCUMENTS DE L’AGO
Per a aquesta Assemblea s’han preparat els documents que us detallem a continuació:

 Ô Convocatòria amb l’ordre del dia. [:]

 Ô Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2022. [:]

 Ô Memòria del MCECC 2022. [:]

 Ô Pla d’Accions del MCECC 2023. [:]

 Ô Informe econòmic amb la previsió de tancament 2022 i el pressupost 2023. [:]

 Ô Proposta de Calendari del MCECC 2023-24. [:]

 Ô Full de delegació de vot. [:]

Enguany, no es convocarà una presentació pública dels principals Documents de l’Assemblea 
General Ordinària. En el seu lloc es publicaran dos vídeos el dia 11 de gener de 2023:

 Ô Presentació de l’acció: Memòria 2022 i Pla d’Accions 2023

 Ô Presentació econòmica: Previsió de tancament 2022 i Pressupost 2023

Per accedir a aquests vídeos assegura’t de seguir @esplaisMCECC a les xarxes o consulta la notícia a 
la web del Moviment.  

els documents de l’AGO i l’AGE

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Convocatoria_AGOMCECC_2023.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Acta_AGOMCECC_2022.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Memoria2022.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Pla_Accions_2023.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Informe_Economic_2022_2023.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/Calendari_2024.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2023/delegaciovot.pdf
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Tal com anem fent els darrers anys, us proposem participar en la Jornada de Responsables la nit prèvia 
a l’assemblea. L’objectiu és disposar d’un espai formatiu i de debat, que també serveixi de cohesionador 
del Moviment. La jornada és una xerrada per debatre sobre la relació entre lleure i l’oci.

 Ô A qui va adreçada?

A persones i equips de responsables dels Centres i Clubs d’Esplai del Moviment. També aquells monitors/
es que tenen algun càrrec dins del centre (responsables pedagògics, consiliaris, etc.).  Hi poden participar 
persones que no vinguin a l’assemblea.

 Ô Quin horari està previst?

 — 20.00 h: Arribada dels participants i instal·lació a l’Alberg Pere Tarrés de Barcelona.

 — 20.45 h: Sopar 

 — 22.00 h: Formació acompanyament en situacions excepcionals

 — 00.00 h: Ressopó i moment de caliu. (Us convidem a dur guitarres, instruments, cançoners,... 
per passar una bona estona!) El ressopó el facilitarà la instal·lació.

 — 8.00 h - 8.30 h: Esmorzar dels participants que s’han quedat a dormir la nit prèvia.

 — 8.45 h - 9.15 h: Desplaçament a El Prat de Llobregat. Acreditacions per a l’AGO 2023.

 Ô I què passa si no puc venir a la jornada prèvia?

Si ningú del vostre centre pot venir a la jornada prèvia, podeu incorporar-vos a l’inici de l’Assemblea. A la 
jornada prèvia també hi poden participar persones que no vinguin a l’assemblea.

jornada de responsables
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Per a la realització d’aquesta Assemblea i de la Jornada de Responsables cal tenir en compte:

 Ô Cost de la Jornada de responsables: Aquells que vulgueu quedar-vos a la jornada de responsables 
haureu de triar una de les tres modalitats disponibles

 — 3€, si només voleu participar de la formació.

 — 12€, si voleu venir a sopar i a la formació.

 — 20€, Aquest preu també inclou l’esmorzar de dissabte.

 Ô Dinar del dia de l’assemblea: El dinar del dia 28 anirà a càrrec del MCECC. Per aquest motiu es fa 
especialment important que sigueu rigorosos a l’hora d’inscriure-us i que indiqueu les possibles dietes 
o règims a tenir en compte. Per  dinar caldrà que cada participant es dugui els plats, gots i coberts.

 Ô Inscripció: Cal que realitzeu la vostra inscripció a través del formulari habilitat. Tant si veniu només 
a l’Assemblea com si veniu a l’Assemblea i a la jornada de responsables heu de fer la inscripció abans 
del 23/01/2023. 

 Ô Participació màxima:  Per facilitar aspectes organitzatius i respectar una certa proporcionalitat 
entre els diferents Centres i Clubs d’Esplai, es fixa que el nombre màxim de delegats per part de cada 
Centre d’Esplai sigui de 3 persones. La o les persones que vinguin de cada Centre o Club d’Esplai 
haurien de tenir la disponibilitat suficient per participar durant tota l’assemblea (inici 10,00h del matí i 
finalització 18,00h).

Informacions complementàries:

Qualsevol novetat serà informada a través de correu electrònic o d’aquesta web.

Per assegurar que reps totes les informacions, segueix @esplaisMCECC a les xarxes. 

INSCRIPCIONS I LOGÍSTICA

https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/AGO23/nou
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/assemblea-general
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 Ô Per arribar a la Jornada prèvia de responsables: 

S’ha d’anar a l’Alberg Fundació Pere Tarrés Barcelona (c/Numància, 149). Està situat a Les Corts i prop 
de l’Estació de Sants i de diverses parades de metro i autobús. En cas que el mitjà de transport utilitzat 
sigui el cotxe, tingueu present que caldrà aparcar pels voltants de l’Alberg i, per tant, que pugueu venir 
amb un cert marge de temps. A partir de les 20h l’aparcament és gratuït. En qualsevol cas es recomana 
valorar totes les opcions possibles. Podeu coordinar els desplaçaments amb altres Centres i Clubs d’Esplai 
del vostre territori.

 Ô Per arribar al Teatre Modern del Prat de Llobregat (Plaça de la Vila, 5) – AGE i AGO

Recomanem l’ús del transport públic, però en cas que vulgueu venir amb vehicle privat, us indiquem espais 
on és senzill que trobeu lloc per aparcar (veure mapa). En qualsevol cas, preguem pugueu organitzar els 
cotxes per ocupar el màxim de places possibles i així fomentar un transport més sostenible.

D’altra banda, podeu trobar els punts més destacats de l’Assemblea i les opcions de transport públic i 
d’aparcament en aquest mapa.

com arribar-hi

https://g.page/youthhostelbarcelona?share
https://www.turismedelleida.cat/ca/informacio-util/com-arribar
https://goo.gl/maps/rhcEGUR3q5T1SrHQ7
https://www.google.com/maps/d/u/5/viewer?mid=1fzS2_mPae1rpkNxdNNZ9qAkqqFEEkdo&ll=41.330386821176596%2C2.089952950000007&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/5/viewer?mid=1fzS2_mPae1rpkNxdNNZ9qAkqqFEEkdo&ll=41.330386821176596%2C2.089952950000007&z=18

