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Esmenes, propostes i dubtes  

 
recollits de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 2019 

 
 
En el moment de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO) es va 
donar a conèixer el calendari dels terminis d’aquesta. Aquest calendari preveia, entre d’altres, 
un període perquè els centres d’esplai poguessin presentar esmenes, dubtes o propostes en 
relació als punts inclosos a l’odre del dia de l’Assemblea. El mateix calendari de terminis, 
anunciava una data en la que, des del Consell Directiu del MCECC, es publicarien aquestes 
aportacions rebudes i el posicionament sobre les mateixes per part d’aquest òrgan.  
 
Des del dia 27 de desembre de 2018 i fins al dia 17 de gener de 2019, es van rebre un total 
de 15 aportacions (entre propostes, dubtes i esmenes) per part de diversos centres d’esplai.  
 
El Consell Directiu reunit el passat dilluns dia 21 de gener de 2019 va valorar totes les 
aportacions rebudes. 
  
En el cas de les esmenes, la deliberació feta, com en tots els debats de valoració d’esmenes 
va consistir en: 
 Veure si l’esmena rebuda conté una proposta que els autors/es del document 

l’accepten i la integren com a seva. En aquest cas, l’esmena acceptada passa a formar 
part del text que es votarà i no es fa necessari votar l’esmena.  

 En el cas que l’esmena rebuda contingui una proposta que els autors/es del text no 
integrin a la seva proposta de text, l’esmena no s’accepta i s’haurà de sotmetre a 
votació. En aquest supòsit es demanarà a la persona que l’ha presentada que, un cop 
escoltats els arguments del Consell Directiu, es posicioni de nou respecte a l’esmena: 
podent retirar-la o bé argumentant perquè caldria mantenir-la i, en aquest cas, 
procedint a la seva votació.  

 
Pel que fa a les propostes i dubtes, el Consell Directiu els va considerar tots i va consensuar-
ne una proposta de resposta o de posicionament.  
 
El Consell Directiu del MCECC valora molt positivament i agraeix totes les aportacions 
rebudes. 
 
 
Les aportacions rebudes (dins dels terminis establerts) i organitzades segons els documents 
o punts als que fan referència, són les següents: 
 
 
 
 
Nota: S’ha mantingut el redactat literal de les aportacions rebudes a través del formulari. En aquest 
sentit, assenyalar que no s’han fet modificacions de caràcter ortogràfic ni gramatical. 
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Aportacions rebudes a l’Odre del dia AGO 2019 
 

 Esmena Odre del dia AGO 2019 

Referència: E01 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona: Zona 03: Gràcia, Sarrià - 
Sant Gervasi 

Centre 
d’Esplai: Centre d’Esplai Abad Cassià 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 
La votació del calendari es fa després de 
dinar 

Fer la votació del calendari abans de 
dinar 

Justificació de l’esmena: 
Perquè creiem que si la votació es fa a la tarda, els esplais que han de marxar a la tarda 
per anar a l'esplai no podran mai votar de fer l'AGO un altre dia. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu vol fer notar que l’Assemblea General Ordinària està convocada per tot el 
dia (i amb la data fixada amb molta previsió) i, com a conseqüència, tots els punts de l'ordre 
del dia tenen la mateixa rellevància. 
 
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.  
 
D’aquesta manera, se sotmetrà a votació realitzar aquesta votació, o no, abans de l’aturada 
del dinar.  
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Aportacions rebudes a la Memòria 2018 
 

 Esmena Memòria 2018 

Referència: E02 Nom de la persona: Miquel Gracia Sanjuán 

Territori: Lleida Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai Sant Ignasi de 
Loiola 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 

[Activitats amb els i les monitores] 
Lleida 
 6 i 7/11 | Trobada de monitors/es 
 21/11 | Vetlla de Nadal 

 
[Activitats amb infants, adolescents i joves] 
Lleida 
 25-28/03 | Curs Brúixola 
 09/09 | Gala dels premis Panyoleta 

d’or. (Concurs de curtmetratges 
realitzats pels centres d’esplai.) 

[Activitats amb els i les monitores] 
Lleida 
 6 i 7/10 | Trobada de monitors/es 
 21/12 | Vetlla de Nadal 

 
[Activitats amb infants, adolescents i 
joves] 
Lleida 
 25-28/03 | Curs Brúixola 
 09/06 | Gala dels premis 

Panyoleta d’or. (Concurs de 
curtmetratges realitzats pels 
centres d’esplai.) 

Justificació de l’esmena: 
Com l'any passat, les dates de les activitats que hem realitzat al Territori Lleida són 
errònies. Per properes memòries, per poder solucionar aquest problema, no seria possible 
que passessin les dates a l'equip territori o a algun monitor/a per revisar-les abans 
d'elaborar la memòria? Doncs al final el que queda imprès i ens arriba a tots els esplais és 
el que té errades... una llàstima! 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena. Ha estat un error de la confecció de la memòria haver 
confós aquestes dates. 
La memòria que se sotmetrà a votació incorpora aquesta correcció. 
 
 

 Esmena Memòria 2018 

Referència: E03 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 
Zona / 
Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre 

d’Esplai: 
Centre d’Esplai St. Pere i St. 
Pau 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 

 20/01 Formació 
 03/12 Sopar de Nadal 

 20/01 Formació 
 25/02 Calçotada 
 02/06 Sopar de fi de curs 
 03/12 Sopar de Nadal 

Justificació de l’esmena: 
Trobem necessari afegir totes les activitats que realitza la nostra zona amb els monitors i 
com no les incloses al calendari del web del MCECC. 
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 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena. Ha estat un error de la confecció de la memòria haver 
omès aquestes dates.  
 
Amb tot, cal reivindicar que per tal de donar visibilitat a tot allò que es fa al Moviment (també 
des d’un punt de vista territorial) creiem que és positiu que quedi recollit al calendari. Per tant, 
si detecteu que no apareixen actes, esdeveniments o iniciatives de la vostra zona o territori, 
cal que demaneu que s'incorpori. 
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Aportacions rebudes al Pla d’Accions 2019 
 

 Esmena Pla d’Accions 2019 

Referència: E04 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

Zona: Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai St. Pere i 
St. Pau 

Text a 
esmenar: Proposta d’Esmena: 

Addicció a 
eix 
moviment 

Acció: EM7 Dissenyar un projecte de mentoratge (acompanyament) per 
ajudar els centres d’esplai en el seu dia a dia. 
Vincle Objectiu Estratègic:  1.3.3 
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Secretaria Tècnica 
Mitjans: Materials i formacions 
Indicadors: a) Existència del projecte dissenyat. b)Detecció de persones per 
fer de mentors/es. 
Resultat esperat: a) S’ha dissenyat el projecte abans de la finalització de 
l’any 2019. b) S’han detectat 5 persones per a fer de mentors/es. 

Justificació de l’esmena: 
L'acció que proposem és la única que no s'ha pogut materialitzar de totes les del pla 
d'accions anterior. 
 
Considerem la necessitat d'aquest mentoratge que pugui ajudar a molts equips de 
monitors gairebé nous que s'enfronten a traspassos en els que han d'assumir tot el dia a 
dia del centre. Amb aquest mentoratge persones que desenvolupin la mateixa tasca amb 
major experiència podrien ser de gran ajuda. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
Com bé s’assenyala en la justificació de l’esmena, aquesta és la única acció que no s’ha pogut 
iniciar i dur a terme del Pla d’Accions 2018. 
 
El Consell Directiu comparteix la consideració que s’ha fet en introduir aquesta esmena: un 
programa d’aquestes característiques és del tot adient, necessari i pertinent per als centres 
d’esplai que inclou el MCECC.  
 
Amb tot, i malgrat ésser conscients que l’any 2018 no s’ha pogut executar, s’ha decidit no 
incloure-la a la proposta de Pla d’Accions 2019, perquè es creu que ja hi ha moltes noves 
accions i un projecte d’aquestes característiques necessita d’uns recursos (temps, 
dedicació...) que, ara com ara, no es veu viable destinar.  
 
Havent explicat el seu criteri, el Consell Directiu opta per no acceptar l’esmena proposada, 
i deixar la decisió en mans de l’Assemblea. 
 
D’aquesta manera, se sotmetrà a votació la inclusió, o no, d’aquesta acció al Pla d’Accions 
2019. 
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 Esmena Pla d’Accions 2019 

Referència: E05 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

Zona: Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai St. Pere i 
St. Pau 

Text a 
esmenar: Proposta d’Esmena: 

Addicció a 
eix 
moviment 

Acció: EM6 Incentivar la participació dels monitors i monitores en els àmbits 
del moviment.  
Vincle Objectiu Estratègic: 1.1.2, 1.2.3 
Responsable de l’acció: Consell Directiu, Àrea tècnica d’àmbits i trobades. 
Mitjans: Àmbits 
Indicadors: a) Creació 3 nous àmbits de gènere, gestió i sostenibilitat . b) 
Elaboració materials des de cadascun dels àmbits que han pogut ser 
exposats als centres. c) Realització d’un espai de difusió de la seva feina. 
Resultat esperat: a)Més de 50 persones participen dels àmbits del 
moviment amb un mínim de 7 en cadascun d’ells. b) S’han elaborat 
continguts des de cadascun dels àmbits. c) S’ha realitzat una difusió dels 
àmbits i de la feina que fan a la trobada de monitors i monitores. 

Justificació de l’esmena: 
Creiem que com a Moviment ens cal ampliar la oferta d’àmbits per aconseguir que més 
persones es sentin atretes per l’actual oferta d’àmbits i puguin participar-hi activament. 
 
Alhora volem trobar un aparador on els àmbits s’exposin com a espais claus de 
participació del moviment durant l’any. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu considera que cal una major consolidació dels actuals Àmbits abans de 
generar-ne de nous (estabilitat dels seus membres, nombre de participants...).  
 
Cal tenir en compte també, que els actuals Àmbits són prou genèrics per poder anar treballant 
(anualment i a mode d’iniciatives o temàtiques) alguns dels temes que es proposen a 
l’esmena. (Per exemple: el concepte d’Educació per a la Justícia Global abraça algunes de 
les temàtiques plantejades en aquesta aportació). 
 
A més a més, els temes proposats en l’esmena (gènere, sostenibilitat i gestió) ja han estat 
abordats des de diferents espais: existeix un projecte de gènere actiu en el que qualsevol 
membre del MCECC s’hi pot sumar; la sostenibilitat s'ha estat treballant a nivell territorial a 
partir de l’elaboració i difusió del “Decàleg de sostenibilitat ambiental (...)” generat amb l’acció 
EC3 i per últim l’element de la gestió és present en formacions i/o cursos que es van impartint 
durant el curs.  
 
Per tot això, i per poder focalitzar amb més intensitat l’acció dels actuals Àmbits i no dispersar 
esforços, el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.  
 
D’aquesta manera, se sotmetrà a votació la inclusió, o no, d’aquesta acció al Pla d’Accions 
2019. 
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 Esmena Pla d’Accions 2019 

Referència: E06 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

Zona: Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai St. Pere i 
St. Pau 

Text a 
esmenar: Proposta d’Esmena: 

Addicció a 
eix 
presència 

Acció: EP5 Defensar i promoure la llibertat d’expressió, la justícia i la 
igualtat. 
Vincle Objectiu Estratègic:  4.1.1, 4.2.4 
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables 
Territorials 
Mitjans: Xarxes socials, revista Estris 
Indicadors: a) Realització de manifestos defensant la justícia, la igualtat i la 
llibertat d’expressió. b)Organització d’espais de debat entre membres del 
moviment. 
Resultat esperat: a) S’han difós 3 manifestos coincidint amb l’actualitat 
(assassinats masclistes, exili o presó de representants polítics o artistes, 
sentències injustes de tribunals...). b) S’ha organitzat 1 espai per compartir 
posicionaments i accions que realitzen els centres i han participat 10 
persones. 

Justificació de l’esmena: 
Volem que el MCECC tingui un posicionament sobre alguns aspectes transcendentals per 
al nostre país i els defensi publicament alhora que lluiti per canviar-los. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu ha anat treballant, durant els darrers anys, la dimensió institucional i de 
relacions. Un exemple és la creació (fa un parell de cursos) d’una comissió interna de 
“Relacions Institucionals” en el sí del propi Consell Directiu. 
 
Els posicionaments, així com les relacions institucionals, són importants i alhora sensibles 
quan es tracta d’emetre un parer o opinió que afecta un Moviment tant gran i amb tantes 
postures i visions.  
 
En els darrers anys s’han anat emetent posicionaments i adhesions (comunicats a través dels 
mitjans ordinaris) en aspectes rellevants  de l’actualitat, defensant sempre els valors que 
emanen de l’ideari i projecte educatiu del MCECC. Tot aquest treball s’ha fet, i es continuarà 
fent quan els esdeveniments així ho requereixin, liderat des de la comissió de Relacions 
Institucionals del Consell Directiu del MCECC.   
 
Per últim el Consell Directiu és del parer i s’afirma en el fet que cal aprofundir en el treball, fet 
des de la base, per reforçar aquesta dimensió de relació institucional. És per aquest motiu que 
en el Pla d’Accions 2019 s’hi inclou la proposta d’acció EP4: cal avançar en poder anar 
vertebrant tot aquest treball amb més força i més coherència. 
 
Per tot això, el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.  
 
D’aquesta manera, se sotmetrà a votació la inclusió, o no, d’aquesta acció al Pla d’Accions 
2019. 
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 Esmena Pla d’Accions 2019 

Referència: E07 Nom de la persona: Maria Puigdomenech 
Zona: Zona 13: Vallès Oriental, Osona Centre d’Esplai: Centre d’Esplai Grifoll 
Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 
EM1 (indicadors), a) Nombre de 
noves funcionalitats 
incorporades al 
programa (banc de recursos i 
gestió econòmica). 
b) Nombre de participants a les 
formacions del 
GESPLAI. 

a) Nombre de noves funcionalitats incorporades al 
programa (banc de recursos i gestió econòmica). b)
 S’ha introduït la possibilitat de modificar els 
paràmetres o afegir a activitats a diferents participants 
al mateix temps. c) S’ha variat la imatge del cadenat 
del GESPLAI a un indicador més evident. d) Nombre 
de participants a les formacions del GESPLAI. 

Justificació de l’esmena: 
Millorar l'efiència de l'ús del GESPLAI  i estalviar temps a l'usuari. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu troba pertinent l’esmena i l’accepta, tot integrant-la en la proposta de Pla 
d’Accions que se sotmetrà a votació durant l’Assemblea. 
 

 Proposta Pla d’Accions 2019 

Referència: P08 Nom de la persona: Maria Puigdomenech 
Zona:  Zona 13: Vallès Oriental, Osona Centre d’Esplai: Centre d’Esplai Grifoll 
Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Fer públics els resultats del 
procés de priorització del pla 
d'accions abans de 
l’Assemblea General 
Ordinaria.   

Aquest any se’ns va donar la possibilitat de prioritzar les 
accions que marcarien el rumb del Moviment. Trobem 
necessari que se'ns informi dels resultats d'aquest 
procés participatiu per poder ser conscients de les 
prioritats dels centres d’esplai i també conèixer el treball 
que ha realitzat l’Equip Directiu per, a partir d’aquests, 
definir el Pla d’Accions 2019-20. 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
Aquest element de priorització és de les novetats del procés de confecció i disseny del Pla 
d'Accions 2019. 
 
Incloent la possibilitat de que els centres d’esplai poguessin prioritzar les accions rebudes (a 
través de la primera fase d’elaboració del Pla) es volia conèixer l’opinió dels centres de primera 
mà. Per tant, en aquest sentit, no estava prevista la publicació d’aquesta priorització, ja que la 
finalitat del procés era copsar quins eren els interessos i prioritats dels centres. 
 
El Consell Directiu a l'hora de redactar la proposta definitiva de Pla d'Accions, a més d’aquesta 
priorització, també té en compte altres elements com: donar continuïtat a la línia d'acció 
d'altres anys, atendre les diferents realitats del Moviment (entre les que hi ha les que són 
minoritàries), valorar aspectes globals, limitar el nombre d'accions per eix, prioritzar els 
recursos humans i econòmics disponibles... 
Cal fer esment, reconèixer i agrair la participació en aquesta fase de priorització. 



                    
 
 
 
                

Pàg. 9 de 12 
  

Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc 

 

Aportacions rebudes al Calendari 2019-20 
 
 

 Dubte Calendari 2019-20 

Referència: D09 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona: Zona 03: Gràcia, Sarrià - 
Sant Gervasi 

Centre 
d’Esplai: Centre d’Esplai Abad Cassià 

Plantejament del dubte: 
Com és que el primer CRT es fa abans de fer la primera reunió de zona? 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
La raó per la qual es proposa avançar-lo és per afavorir que el Consell de Responsables 
Territorial (CRT) sigui el punt d'inici de l'activitat territorial del curs. 
 
Així doncs, la voluntat és que el CRT es realitzi abans de les primeres reunions territorials per 
tal de poder coordinar i formar els i les responsables territorials prèviament a l’inici de l’activitat 
territorial. 
 
 
 

 Esmena Calendari 2019-20 

Referència: E10 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona: Zona 03: Gràcia, Sarrià - Sant 
Gervasi 

Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai Abad 
Cassià 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 
 
L'AGO es farà en dissabte 
 

Proposem que es faci en diumenge 

Justificació de l’esmena: 
Perquè així no interfereix amb l'esplai. Per alguns esplais petits pot ser problemàtic i com 
que la votació de quan es fa l'AGO es fa durant l'AGO, qui no assisteix no pot votar si li 
aniria millor un altre dia i llavors sí que vindria 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu troba pertinent l’esmena i l’accepta, tot integrant-la com un dels elements 
variables a escollir per tal de configurar el Calendari 2019-20. 
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 Proposta Calendari 2019-20 

Referència: P11 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona: Zona 03: Gràcia, Sarrià - 
Sant Gervasi 

Centre 
d’Esplai: Centre d’Esplai Abad Cassià 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 
Proposem que la sessió informativa dels 
cursos residencials d'estiu es faci el dia abans 
de l'inici del curs, en comptes de dos dies 
abans 

Perquè, al ser estiu, si s'és fora s'ha de 
tornar dos dies abans de començar el 
curs i queda un dia penjat 

 
 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
L’organització dels Cursos Residencials del MCECC és una tasca conjunta entre la secció de 
Formació de la Fund. Pere Tarrés i el MCECC. 
 
Diversos motius organitzatius i de dinàmica interna de l’equip docent fan que la reunió 
informativa d’aquests cursos s’estigui realitzant dos dies abans de l’inici dels mateixos.  
 
Amb tot, i atenent al que s’assenyala en la justificació de la proposta, es considerarà amb 
l’equip docent per veure si es factible. 
 
 

 Proposta Calendari 2019-20 

Referència: P12 Nom de la persona: Berta Marín 

Zona: Zona 07: Barcelonès Nord Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai Aspirantat de 
Sant Josep 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 
Impossible la assistència de Monitors de Zona 
07 a la Trobada de Monitors MCECC. 
Cambiar el dia de la Trobada de Monitors per 
el curs vinent 

Cada any els monitors de Zona 07 ens 
coincideix les Festes de Badalona ( on hi 
participem ) amb la Trobada de Monitors 
del MCECC i mai podem assistir-hi. Ens 
agradaria entre tots trobar unaltre data. 

 
 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
La proposta de Calendari 2019-20 ja inclou la possibilitat de poder elegir la data de realització 
de la Jornada de Monitors/es entre dues opcions: el 25 d'abril o el 9 de maig.  
 
S'han proposat aquestes dues dates per atendre la realitat dels municipis i localitats que 
celebren festes al mes de maig.  
 
L'Assemblea, per tant, tindrà l’oportunitat d’escollir d’entre aquestes dues opcions. 
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Aportacions rebudes a l’Informe Econòmic 
 

 Dubte Tancament Econòmic 2018 

Referència: D13 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

Zona: Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre 
d’Esplai: 

Centre d’Esplai St. Pere i St. 
Pau 

Plantejament del dubte: 
A la infografia que es va presentar amb els resultats de vèrtex 
(https://www.peretarres.org/arxius/mcec/vertex/Infografia-vertex-2018.pdf) apareix que el 
cost de la trobada ha estat de 168 219,20 euros.  Al tancament econòmic del 2017 apareix 
una despesa en vèrtex de 5 656,58 euros i a la proposta pel 2018 de 168 219,20 euros.  
Entenent que el cost de vèrtex és la suma dels dos tancaments (173 875,78 euros), 
podem dir que la infografia abans citada és incorrecta o en defecte és incorrecte el 
tancament econòmic del 2018 on hauriem de descomptar la partida executada l'any 2017? 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
L'aportació és precisa i correcta. En la infografia no es va sumar la despesa realitzada al 2017 
ja que només es va considerar l’executada en l’exercici comptable 2018 (any en què es va 
realitzar la trobada pròpiament dita). 
 
Gràcies a l’aportació, s’ha modificat la infografia, en la que s’hi ha afegit una nota explicativa 
d’aqueta eventualitat. []  
 

 Dubte Pressupost 2019 

Referència: D14 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona: Zona 03: Gràcia, Sarrià - 
Sant Gervasi 

Centre 
d’Esplai: Centre d’Esplai Abad Cassià 

Plantejament del dubte: 
Com és que els ingressos d'entitats privades augmenten respecte al 2019? Serà regular a 
partir d'ara aquest ingrés? 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
Des de fa alguns anys comptem amb col·laboracions (més o menys) estable de diverses 
entitats privades, principalment la Fundació Llegat Roca i Pi (que propicia atorgar beques a la 
ciutat de Badalona) i l'Obra Social "LaCaixa". 
 
Per aquest 2019 ja sabem que hi podem comptar atès que, almenys aquestes dues 
institucions han compromès els fons.  
 
De cara al futur, continuarem treballant amb l'objectiu de poder-ho mantenir o, fins i tot, 
ampliar. 
 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/vertex/Infografia-vertex-2018.pdf
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 Dubte Pressupost 2019 

Referència: D15 Nom de la persona: Judith Toledo 

Zona: 
Zona 01 i 06: Ciutat Vella i 
Sants-Montjuïc; L'Hospitalet 
de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat 

Centre 
d’Esplai: Centre d’Esplai Xiroia 

Plantejament del dubte: 
No acabem d'entendre perque s'han reduit tant els diners destinats a les activitats 
generals 

 
 Resposta del Consell Directiu: 
 
Les activitats generals del MCECC habitualment són la TrocaJove i la Trobada de Monitors/es.  
L'escenari 2018 ha estat extraordinari per que s’ha realitzat la trobada general del Moviment 
VÈRTEX. Aquesta duplicava el nombre de participants de la suma de les dues trobades 
ordinàries (això és traduïa en més ingressos i més despesa per aquet concepte).  
 
Amb el pressupost 2019, es torna a la “normalitat” en les despeses en les trobades generals. 


