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Data: 27 de gener de 2018 Hora: 10.00h 
Lloc de realització: Sala d’Actes del Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet - Begues 
Títol: Assemblea General Ordinària del MCECC 
 
Assistents: 
 Centres d’Esplai presents: Agrupació Montsianell d'Amposta; Agrupament Esplai 

Santa Maria del Pi; Associació Centre Diari Can Palet; Associació Educativa Itaca; 
Associació Educativa Nou Quitxalles; Associació Juvenil Barnabitas; Casal "Al Vent!" 
- Fundació La Vinya; Cau Sant Pau; Centre de Colònies i Esplai Xiribec; Centre d'Esplai 
0'5; Centre d'Esplai Abat Cassià; Centre d'Esplai Aguiluchos; Centre d'Esplai Albatros; 
Centre d'Esplai Alcor; 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 del Roser; 
Centre d'Esplai el Bon Recer; Centre d'Esplai Epis; Centre d'Esplai Esquirols; Centre 
d'Esplai Estiu Claver; Centre d'Esplai Farigola; Centre d'Esplai Fem-nos Amics; Centre 
d'Esplai Flor de Neu; Centre d'Esplai Foc Nou; Centre d'Esplai Grifoll; Centre d'Esplai 
Grup de Gent; Centre d'Esplai Grups Barat; Centre d'Esplai Ilelà - Fundació La Vinya; 
Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Gavina; Centre d'Esplai Itaca de Teià; Centre d'Esplai 
JAS - Joventut Alegre de Sarrià; Centre d'Esplai Joan Suñol; Centre d'Esplai Josepets; 
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 Lluna; Centre d'Esplai La Sagrera; 
Centre d'Esplai La Teranyina; Centre d'Esplai l'Albada; Centre d'Esplai l'Esquirol; 
Centre d'Esplai L'Estel; Centre d'Esplai Lluís M. Chanut; Centre d'Esplai Loiola; Centre 
d'Esplai L'Olla de Grills; Centre d'Esplai MIB; Centre d'Esplai MOVI de Poblenou; 
Centre d'Esplai Oriols; Centre d'Esplai Pare Abraham; Centre d'Esplai Parroquial de 
Premià; Centre d'Esplai Peque Festa; Centre d'Esplai Pessigolles; Centre d'Esplai 
Petjada; Centre d'Esplai Punt i Seguit; Centre d'Esplai Quart Creixent; Centre d'Esplai 
Riu; Centre d'Esplai Sagrat Cor; Centre d'Esplai Sant Cebrià de Barcelona; Centre 
d'Esplai Sant Cebrià de Valldoreix; 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 Jaume; Centre d'Esplai Sant Joan de Matadepera; Centre d'Esplai Sant 
Joan de Viladecans; Centre d'Esplai Sant Jordi; Centre d'Esplai Sant Josep de 
Calassanç; Centre d'Esplai Sant Llorenç; Centre d'Esplai Sant Medir; Centre d'Esplai 
Sant Pacià; Centre d'Esplai Sant Pere del Masnou; Centre d'Esplai Sant Vicenç de 
Sarrià; Centre d'Esplai Santa Maria; Centre d'Esplai Santa Maria de Gràcia; Centre 
d'Esplai Sescelades; Centre d'Esplai Sió; Centre d'Esplai Sol Naixent; Centre d'Esplai 
Spai-T; Centre d'Esplai St. Pere i St. Pau; Centre d'Esplai Tonxué; Centre d'Esplai 
Trencaclosques; Centre d'Esplai Xino-Xano; Centre d'Esplai Xiroia; Centre d'Esplai 
Xivarri; CIM, Associació Juvenil; Club d'Esplai El Cau; Club d'Esplai Fent Camí-Jovent; 
Club d'Esplai Jovent; Colònies Populars Canillo - AINA; Espai Infantil i Familiar La 
Semilla de Trigo; Espai Jove Sagrat Cor; Fundació Escó - Esplai Escó; Grup Colònies 
a Borredà; Grup Colònies Ca n'Anglada; Grup de Colònies l'Anunciata; 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 i Grup d'Esplai 
Parroquial Vilafranca. 

 
 Membres del Consell Directiu presents: Xavi Nus i Garrell, Núria Martínez i 

Fernàndez, Ricard Gallego i Sandoval, Marta Arnau i Canyelles, Oriol Calaf i Perisé, 
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Joan Francesc Moreno i Ros, Alex Moreno i Urpí, Joan Morte i Villoro, Sílvia Sanz i 
Sender, Ismael Jiménez Sánchez, Núria Solé i Targa i Judit Vilaclara i Verdú. 

 
 

ORDRE DEL DIA I ACORDS 
 
 
1. Pregària, benvinguda i presentació i funcionament de l’AGO. 

 
En Xavi Nus, president del MCECC, dona la benvinguda als assistents i obre l’Assemblea 
General Ordinària. Dona la benvinguda als diferents equips que conformen el MCECC, 
informa dels nous centres d’esplai que han entrat a formar part del Moviment i també 
repassa breument l’odre del dia de l’assemblea. 
 
En acabar aquest moment de benvinguda, passa la paraula a en Mn. Miquel Àlvarez, 
consiliari diocesà del territori de Barcelona del MCECC.  
 
Mn. Miquel Àlvarez procedeix a dinamitzar la pregària inicial de l’assemblea. 
 
En Xavi Nus passa la paraula a na Núria Martínez, vicepresidenta del MCECC i moderadora 
de l’Assemblea. 
 
Aquesta saluda als assistents i demana a n’Àlex Moreno i na Judit Vilaclara, membres del 
Consell Directiu, que procedeixin a explicar el funcionament de l’assemblea.  
 
N’Àlex Moreno i na Judit Vilaclara expliquen breument el funcionament de l’assemblea, fent 
èmfasi a com cal gestionar els torns de paraula, com funcionaran les votacions i explicant 
amb quines majories es prendran els acords.  
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la passada Assemblea 

General Ordinària, del 28 de gener del 2017 a Tiana. 
 

Na Núria Martínez explica que la primera votació del dia és la de l’acta de l’Assemblea 
General Ordinària de l’any 2017. 
 
Explica que aquest document s’ha lliurat als assistents amb anterioritat i explica que, per 
aquest motiu, no es procedirà a la lectura de la mateixa. Demana si algun membre de 
l’assemblea té algun comentari o esmena a fer. 
 
En veure que ningú demana el torn de paraula, es procedeix a la votació. 
 
Informa que, en aquests moments, hi ha 110 centres d’esplai presents a l’assemblea, dels 
quals 99 tenen dret a vot.   
 
L’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 28 de gener de 2017 queda aprovada 
amb 93 vots a favor i 6 en blanc. 
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3. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la passada Assemblea 
General Extraordinària, del 19 de març del 2017 a Barcelona. 

 
De nou, na Núria Martínez explica que l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària del 
MCECC s’havia enviat amb anterioritat i que per aquest motiu tampoc es procedirà a la 
lectura de la mateixa. Demana si algun membre de l’assemblea té algun comentari o 
esmena a fer. 
 
En veure que ningú demana el torn de paraula, es procedeix a la votació. 
 
Informa que no ha canviat el quòrum de l’Assemblea i continua havent-hi 110 centres 
d’esplai presents a l’assemblea, dels quals 99 tenen dret a vot.   
 
L’acta de l’Assemblea General Extraordinària del 19 de març de 2017 queda aprovada 
amb 76 vots a favor i 23 en blanc. 
 
 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria del MCECC 

corresponent a l’any 2017. 
 

Na Judit Vilaclara i na Sílvia Sanz, ambdues membres del Consell Directiu del MCECC, 
presenten la memòria del MCECC corresponent a l’any 2017. 
 
La presentació d’aquest document es fa combinant una dinàmica participativa i l’explicació 
dels principals resultats del pla d’accions de l’any anterior.   

 
Un cop fetes les corresponents explicacions, es procedeix a explicar i comentar les 
aportacions rebudes al procés previ de participació: 
 
El Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola (del territori de Lleida) ha presentat una esmena 
(referenciada amb el codi E01). 
El Consell Directiu ha acceptat part de l’esmena i el Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola 
ha retirat el text que el Consell Directiu no ha acceptat. 
 
També el Consell Directiu ha fet una esmena pròpia al text de la memòria, amb la finalitat 
de poder corregir el nombre de centres d’esplai que han entrat aquest 2017. Són 7 i no 5 
els nous centres (dada indicada en la pàgina 15). 
També es procedeix a donar lectura i l’explicació corresponent a la proposta del Centre 
d’Esplai Grifoll (Zona 13), referenciada amb el codi P02. 
  
Fetes totes aquestes consideracions, na Núria Martínez procedeix a obrir un torn de 
paraules.  
 
En veure que ningú demana el torn de paraula, es procedeix a la votació. 
 
Informa que en aquests moments, hi ha 111 centres d’esplai presents a l’assemblea, dels 
quals 100 tenen dret a vot.   
 
La Memòria del MCECC corresponent a l’any 2017 queda aprovada amb 91 vots a 
favor i 9 en blanc. 
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5. Presentació dels nous Candidats al Consell Directiu i posterior 
votació. 

 
Na Núria Martínez comenta que aquesta assemblea finalitzen el seu mandat diversos 
membres del Consell Directiu. Procedeix a la presentació dels candidats que s’han 
presentat per a formar part del Consell Directiu. Recorda quin ha estat el procés d’obertura 
de candidatures i explica que, havent-les obert en els terminis establerts, es van presentar 
els candidats que a continuació es presentaran.  
 
Demana als set candidats que pugin a l’escenari na Txell Cots i Latore, en Joan Morte i 
Villoro, na Sílvia Sanz i Sender, en Marc Olònia i Torrentallé, en Jaume Grau i Ortíz, n’Àlex 
Moreno i Urpí i na Núria Fernàndez i Albesa, que es presenten als assistents explicant 
breument la seva trajectòria. 
 
Un cop feta la presentació de tots els membres, s’explica com transcorrerà la dinàmica de 
la votació. Igualment s’explica que amb les candidatures rebudes, quedaran unes places 
vacants, element que no representa cap dificultat addicional atès que ja està previst en el 
Reglament de Règim Intern del MCECC.  
 
Na Núria Martínez explica que per realitzar l’elecció de membres del Consell Directiu s’ha 
de fer una votació secreta amb papereta. A més, s’explica que cal constituir una mesa 
formada per la persona més jove (major d’edat) de l’Assemblea (per tant, en Marc Clar del 
Centre d’Esplai Fent Camí Jovent del Territori de Mallorca), la més gran (per tant, na Queralt 
Cortina i Guitó, del Grup Colònies a Borredà de Solsona) i un Consiliari del Moviment, Mn. 
Xavier Blanco, consiliari diocesans del Territori de Terrassa del MCECC.  
 
Es procedeix a la votació cridant centre per centre a dipositar el seu vot. A mesura que els 
centres dipositen el vot, abandonen la sala per l’aturada de l’esmorzar. 
 
Un cop finalitzada la votació i el recompte, na Núria Martínez procedeix a la proclamació 
dels resultats: 
 
 Na Txell Cots i Latorre, del Centre d’Esplai Aspirantat de Sant Josep de Badalona 

i de la Zona 7 queda elegida com a vocal del Consell Directiu amb 91 vots. 
 En Joan Morte i Villoro, membre del Consell Directiu des del gener de 2015, renova 

un nou mandat amb 92 vots. 
 Na Sílvia Sanz i Sender, membre  del Consell Directiu des del gener de 2015, 

renova un nou mandat amb 87 vots. 
 En Marc Olònia i Torrentallé, del Grup Colònies a Borredà de Berga i del territori 

de Solsona, queda elegit com a vocal del Consell Directiu amb 91 vots. 
 En Jaume Grau i Ortiz, del Centre d’Esplai Fem-nos Amics de Reus i del territori 

de Tarragona, queda elegit com a vocal del Consell directiu amb 90 vots. 
 N’Àlex Moreno i Urpí, membre del Consell Directiu des del gener de 2015, renova 

un nou mandat amb 84 vots. 
 Na Núria Fernàndez i Albesa, de l’ Agrupació Montsianell d'Amposta i del territori 

de Tortosa, queda elegida com a vocal del Consell Directiu amb 87 vots. 
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6. VÈRTEX – 14 i 15 d’abril 2018. 
 

Es presenta la Trobada VÈRTEX amb una petita actuació a càrrec de diversos voluntaris 
de la trobada i d’altres persones. 
 
En Joan Ferrer, membre del Consell Directiu, explica alguns detalls de la trobada i concreta 
alguns dels aspectes logístics de la mateixa. Explica que hi ha la intenció de fer un manifest 
final en el que hi participin infants i joves. 
De la seva explicació en destaca la convocatòria de reunions informatives pel 18 de març 
de 2018, en la que s’esperen la participació dels monitors i monitores dels centres d’esplai 
i també la crida a voluntaris i voluntàries que s’està fent.  
Igualment informa que els grups de participants s’anomenaran “Pixels”. 
Per acabar, explica que aquells centres d’esplai que no hagin pogut portar el “tresor” (previst 
en els materials previs) poden intercanviar-lo amb centres d’esplai de la Zona o Territori.  
 
Fetes les explicacions, na Núria Martínez obre un torn de paraules. 

 
En Tomàs Deus, de l’Associació Educativa Ítaca (Zona 6), demana si es podria tenir un 
llistat dels inscrits. 
En Joan Ferrer explica que des de l’equip tècnic estan enviant els llistats i alhora demanant 
una sèrie de correccions sobre l’organització de grups i rols.  

 
En Josep Campins, responsable territorial del Territori de Mallorca, demana si el grups 
d’esplai que s’han inscrit des d’aquest territori han de venir a la reunió. També demana si 
es facilitarà informació als voluntaris i voluntàries. 
En Joan Ferrer respon que no cal que assisteixin però de tota manera explica que potser 
es facilitarà participació virtual. 
Sobre els voluntaris i voluntàries confirma que sí, que disposaran d’un dossier informatiu, 
però que això no serà fins després del 2 de març, data en la que es realitzarà una reunió 
de referents de voluntariat.   

 
En Josep Gòdia, del Grup de Colònies l’Anunciat (Territori Lleida) demana si l’estada dels 
voluntaris va a càrrec seu o a càrrec de la trobada. 
En Joan Ferrer explica que, en principi, va a càrrec de la trobada, però que es detallarà què 
inclou i què no.  

 
Na Marta Ribera, del Centre d’Esplai Loiola (Zona 11) demana que es busca exactament 
per al voluntariat mèdic. 
En Joan Ferrer explica que es necessiten persones que puguin atendre unes primeres 
cures a petites incidències que hi puguin haver. 
 
Na Maria Llimona, del Centre d’Esplai Lluís M. Chanut (Zona 07), demana com es poden 
fer canvis a la llista d’inscripcions. 
En Joan Ferrer li confirma que és suficient responent el correu que han rebut des de l’equip 
tècnic.  

 
En Gerard Pasano, del Centre d’Esplai St. Fructuós (Territori de Tarragona), demana si  es 
retornen els 30 euros de preinscripció.  
En Joan Ferrer explica que no es retornaran i que cal concebre’ls com una “reserva”. 
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Na Cristina Aguilar, del Centre d’Esplai Alcor, pregunta per una monitora menor d’edat que 
va ser inscrita sense grup... què farà? Caldria que estigués que com a “company de grup”.  
 
N’Alberto Hernàndez, del Centre d’Esplai St. Pere i St. Pau, demana si hi ha possibilitat 
d’organitzar de manera diferent a la que està establerta, els nivells d’edat de cada grup. 
En  Joan Ferrer respon que s’és conscient que en el MCECC hi ha molta diversitat de 
centres d’esplai i de maneres d’organitzar els grups d’edat i que, per al bon funcionament 
de la trobada, caldrà respectar els grups tal i com estan.  
 

 
7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Accions del 

MCECC per a l’any 2018. 
 
Na Núria Martínez dona la paraula a n’Ismael Jiménez i n’Àlex Moreno, ambdós membres 
del Consell Directiu, per a què expliquin la proposta de Pla d’Accions. 
 
Es presenta el Pla d’Accions i alhora es projecta un vídeo explicatiu.  

 
Fetes les explicacions, es procedeix al repàs de les aportacions que es van fer arribar a 
través del formulari previ. 
 
Es fa referència i s’expliquen els arguments donats en relació a les propostes referenciades 
amb el codi P03 i P04 sobre la revista Estris.  
 
S’exposa l’esmena rebuda per part del Centre d’Esplai Grifoll (referenciada amb el codi 
E05) i sobre un indicador de l’acció que preveu elaborar un cançoner amb cançons per a 
les celebracions de la fe. Sobre aquesta esmena, n’Àlex Moreno informa que el Consell 
Directiu l’accepta i l’incorpora al text. 
 
També s’exposa l’esmena referenciada amb el codi E06 i intruïda per part del Centre 
d’Esplai Lluís M. Chanut, proposant la incorporació d’una nova acció al Pla d’Accions sobre 
el treball d’Educació per al Desenvolupament. Com en l’anterior, n’Àlex Moreno informa que 
el Consell Directiu també accepta l’esmena i l’incorpora al text. 
 
Per últim es fa referència al dubte (amb codi de referència D07) sobre l’acció EP2 i 
demanant sobre com es cercarien els lideratges per a constituir nous projectes de centres 
d’esplai.  

 
Fetes totes les explicacions a les aportacions rebudes, na Núria Martínez demana si alguna 
de les persones que ha presentat aportacions vol el torn de paraula. 
 
Na Maria Llimona, del Centre d’Esplai Lluís M. Chanut (Zona 07), explica que, en realitat, 
l’esmena E06 ha estat presentada pel conjunt del Grup de Treball d’Educació per al 
Desenvolupament i que en tenen moltes ganes que pugui incorporar-se al redactat.  
 
Després d’aquesta intervenció, s’obre un torn general de paraules: 

 
En Jordi Casadevall, del Centre d’Esplai Aspirantat de Sant Josep (Zona 07), demana si el 
Pla d’Accions podria detallar-se més i incloure quins resultats es preveuen per a cada acció. 
Comenta també que seria útil poder dimensionar el cost de cada acció. 
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Es respon indicant que el Pla d’Accions ja és molt detallat i que es fa difícil ampliar més la 
informació.  
També en Joan Ferrer respon la demanda explicant que es fa complex “avançar i 
aprofundir” més en el Pla d’Accions quan aquest encara no està aprovat.   
Per últim, en Xavi Nus explica que en moltes ocasions les accions proposades no impliquen 
un sobre cost econòmic.  
 
En Sergi Berlanga, del Centre d’Esplai Bon Vent (Zona 07), demana com fer-ho per no 
rebre la revista Estris individualment i en canvi rebre-la com a centre d’esplai. 
En Xavi Nus respon indicant que la revista Estris és un servei que va adreçat a cada 
monitor/a. Per deixar-la de rebre cal enviar un correu a cada promotor/a de manera 
individual.  
 
N’Eulàlia Pagès, del Casal “Al Vent!”-Fundació la Vinya (Zona 06), demana sobre l’acció de 
la formació residencial de l’eix consciència. Demana si ja està disponible la data del curs. 
En Xavi Nus explica que la data encara no està definida. 
 
En veure que no hi ha més peticions de paraula, es procedeix a la votació. 
 
Na Núria Martínez informa que en aquests moments hi ha 114 centres d’esplai presents a 
l’assemblea, dels quals 106 tenen dret a vot.   
 
El Pla d’Accions corresponent a l’any 2018 queda aprovat amb 96 vots a favor i 10 en 
blanc. 
 

 
8. Comiat d’alguns membres actuals del Consell Directiu del 

MCECC i benvinguda dels membres electes.  
 

En Joan Francesc Moreno i Ros, na Núria Solé i Targa, n’Anna Fernàndez i Casabella, en 
Carles Ruíz i Mata i na Nuria Crespo i Casany han manifestat la seva intenció de deixar el 
Consell Directiu. 
 
En Joan Francesc Moreno i na Núria Solé, en nom de tots, dediquen unes paraules de 
comiat als assistents a l’Assemblea i al conjunt del MCECC, agraint el temps que han pogut 
fer aquest servei i encoratjant el millor futur pel Moviment. 
 
En Xavi Nus agraeix la feina feta als membres que deixen el Consell Directiu. 
 

 
9. Treball sobre el Reglament d’Assemblees. 

 
Na Núria Martínez dona la paraula a en Joan Ferrer. Aquest explica la intenció i proposta 
del Consell Directiu de poder elaborar un “reglament intern” de funcionament de 
l’Assemblea. 
 
Explica que per abordar-lo es procedirà a fer un petit debat amb grups organitzats per Zones 
i Territoris. 
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A partir del debat, el Consell Directiu treballarà la proposta i, si s’escau, es treballarà la 
proposta final de reglament en la propera Assemblea General del Moviment.  
 

 
10. Presentació i aprovació, si s’escau, del Calendari previst pel 

curs 2018-2019. 
 
Na Núria Martínez dona la paraula a en Joan Morte, membre del Consell Directiu. Aquest 
procedeix a explicar i presentar la proposta de calendari. 

 
Fetes les explicacions, es repassa l’aportació rebuda prèviament, en aquest cas, en forma 
de proposta (amb codi de referència P14) i presentada per part del Centre d’Esplai Xiroia 
sobre la possibilitat que el MCECC programi les activitats en diumenge enlloc de dissabte. 
 
Na Núria Martínez procedeix a obrir un torn de paraula: 
 
N’Adrià Gòdia, del Grup de Colònies l’Anunciata (Territori de Lleida), demana si es possible 
incloure el cap de setmana 5 i 6 de maig com a proposta a votar per a la celebració de la 
Trobada de Monitors/es. 
  
En Jordi Casadevall, del Centre d’Esplai Aspirantat de Sant Josep (Zona 07), comparteix 
que tenen la dificultat que a la ciutat de Badalona tot el mes de maig està ple de festes i 
festivitats.  
 
En Sergi Berlanga, del Centre d’Esplai Bon Vent (Zona 07), demana per quin motiu s’ha 
passat la TrocaJove al mes de març i la trobada al mes de maig. Comenta que habitualment 
era al revés.  
En Joan Morte respon que s’ha fet per què per als grups de joves es més fàcil poder 
participar al mes de març. 
Na Silvia Sanz respon també indicant que l’any que es va fer al mes de març la TrocaJove 
va comptar amb la màxima participació registrada.  

 
En referència al comentari fet per n’Adrià Gòdia, en Joan Morte proposa sotmetre a votació 
la proposta de les dates del 4 i 5 de maig. 

 
Na Yaiza Roman, del Centre d’Esplai Sant Cebrià (Zona 04), fa notar que el 4 i 5 de maig 
hi ha previst un cap de setmana de formació dels cursos residencials de Setmana Santa.  
En Joan Morte respon comentant que, en el cas que sortís la data del 4 i 5 de maig, 
s’intercanviaria la data del curs residencial.  

 
En Pep Campins, responsable territorial del Territori de Mallorca, comenta que el 4 i 5 de 
maig coincideix amb la seva trobada. 

 
En David Porta, de l’Associació Educativa Ítaca, demana si la data del 4 i 5 de maig també 
es podria votar individualment en l’opció d’un sol dia. 
 
Na Núria Martínez tanca el debat. Explica que es realitzarà una votació per decidir si 
incorporar la proposta del 4 i 5 de maig com a proposta de dates. 
 
Es procedeix a la votació informant que hi ha 87 centres d’esplai presents dels quals 76 
amb dret a vot.  
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Els resultats són de 38 vots a favor d’incorporar la proposta, 23 vots en contra, 11 en blanc 
i 4 abstencions. 
 
Com que no hi ha majoria absoluta, es procedeix a una segona votació de la proposta. En 
aquesta segona votació s’aprova per majoria simple la proposta d’incorporar les dates del 
4 i 5 de maig amb 37 vots a favor, 27 en contra, 11 en blanc i 1 abstenció. 
 
En Josep Campins, responsable territorial del Territori de Mallorca, comenta que en els 
grups de treball que s’han fet per parlar del reglament de l’Assemblea, alguns centres han 
comentat la possibilitat de què l’Assemblea sigui en diumenge. 
 
N’Ares Mateus, del Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola (Territori de Lleida), comenta que 
per als centres d’esplai que venen de fora es fa difícil venir en diumenge, ja que l’endemà 
s’ha de treballar.  

 
N’Enric Barbet, del Centre d’Esplai Abad Cassià (Zona 03), comenta que és una llàstima 
procedir a la votació del calendari a la tarda, ja que molts centres d’esplai que no poden 
participar a l’Assemblea en horari de tarda no hi són i no poden votar. 

 
N’Ares Mateus, del Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola (Territori de Lleida), replica que 
votaran els delegats que hi siguin presents... i que en tot cas, tothom hi té accés a la votació.  
 
N’Adrià Gòdia, del Grup de Colònies l’Anunciata (Territori de Lleida), reclama que 
l’Assemblea es convoqui en dissabte, ja que als centres d’esplai del territori després els 
espera el viatge de retorn.  

 
N’Éric Crous, del Centre d’Esplai Pequesta (Zona 4), comenta que per la casuística dels 
centres que no poden participar a la tarda, hi hauria d’haver la possibilitat d’esmenar l’ordre 
del dia i aprovar-lo al principi de l’assemblea i així poder organitzar l’ordre dels punts segons 
les necessitats.  
En Xavi Nus respon que no es possible aquesta proposta ja que l’ordre del dia, i això ho 
preveu el reglament de règim intern, ha d’estar enviada un mes abans.  
En Joan Ferrer, membre del Consell Directiu, respon que tots els punts són importants i 
rellevants i agraeix a tots als assistents que es quedin tota l’assemblea.   
 
N’Ester Perales, del Club d’Esplai Fent Camí Jovent (Territori de Mallorca), opina que hi ha 
tot un any per organitzar-se des del moment en que se sap la nova data. Manifesta que, 
venint de Mallorca, prefereixen que sigui en dissabte però que és un gust fer-ho i consideren 
que és una obligació.  

 
En Xavi Bueno, del Centre d’Esplai Sant Ignasi – Brúixola (Zona 02), comenta que és 
important que tothom assisteixi a les reunions i s’hi quedi fins el final. 
 
Na Núria Martínez conclou que tothom tenia oportunitat de proposar les dates necessàries 
al formulari d’aportacions prèvies.  

 
Abans de procedir a la votació, en David del Blanco, del Centre d’Esplai Sant Jaume 
(Territori de Lleida), demana que passarà si no s’aprova el calendari. 
Na Núria Martínez respon que si no s’obté una majoria absoluta a la primera votació del 
conjunt del calendari, es procedirà a repetir la votació per veure si s’obté una majoria simple.  
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Abans de la votació intervenen na Núria Solé i na Judit Vilaclara, membres del Consell 
Directiu, insistint en la  necessitat de comptar amb voluntaris i voluntàries perquè les 
trobades, especialment si són de dos dies, siguin possibles. Reclamen la implicació de 
tothom.  
 
Per acabar, na Núria Martinez explica el funcionament de la votació i exposa com es 
procedirà amb la papereta de vot. 
 
Demana dos voluntaris de l’assemblea perquè puguin fer el recompte. Aquests voluntaris 
seran la Carla Vidal, del Centre d'Esplai Sant Pere del Masnou (Zona 15), i en Jordi San 
Mateo, del Centre d’Esplai Grifoll (Zona 13). 
 
Feta la votació, es conclou que: 
 La data proposada per la TrocaJove serà la del 16 i 17 de març (que ha obtingut 57 

vots en front dels 54 que ha obtingut la proposta del 23 i 24 de març). 
 L’escenari escollit sobre les trobades de monitors/es és el de poder fer trobada de 

dos dies. Aquest escenari ha obtingut 44 vots en front de l’escenari alternatiu, que 
n’ha obtingut 25. 

 Per últim les dates proposades per a la Trobada de Monitors/es seran les del 11 i 
12 de maig. Aquesta opció ha estat elegida amb 46 vots. Les alternatives han 
obtingut 36 vots (per a la proposta del 18 i 19 de maig) i 27 vots (per a la proposta 
del 4 i 5 de maig). 

 
Un cop decidits els elements variables del calendari, es procedeix a la votació del conjunt 
del document. 
 
Na Núria Martínez informa que hi ha un total de 80 centres d’esplai presents a la sala, dels 
quals 72 tenen dret a vot. 

 
El Calendari 2018-19 queda aprovat amb 48 vots a favor, 15 en contra, 7 en blanc i 2 
abstencions.  

 
11. Consell de Responsables Territorials (CRT). 

 
Na Núria Martínez dona la paraula a en Pep Campins, responsable territorial del Territori 
de Mallorca, na Queralt Campàs, promotora de les Zones 11 a 15, en David Porta, 
responsable territorial de les Zones 1 i 6 i na Júlia Florences, responsable territorial de la 
Zona 07.  
 
Expliquen la dinàmica a fer i s’organitza un treball en grups.   

 
 

12. Presentació i aprovació, si s’escau de l’informe econòmic 
2017 i 2018 (tancament econòmic corresponent a l’any 2017 i 
pressupost corresponent a l’any 2018). 

 
Na Núria Martínez dona la paraula a en Ricard Gallego, membre del Consell Directiu i 
administrador del MCECC. 
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En Ricard Gallego fa una explicació conjunta del Pressupost i Previsió de Tancament, 
exposant el contingut de l’informe econòmic i fent èmfasi a les novetats que aquest 
document conté respecte a altres anys. 
 
Fetes les explicacions, procedeix a repassar les aportacions introduïdes prèviament: 
 
Explica la proposta (referència P08) feta pel Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola (Territori 
de Lleida) conjuntament amb el dubte referenciat amb el codi D09, presentat pel Centre 
d’Esplai Sant Jaume (Territori de Lleida). Ambdues aportacions fan referència a la despesa 
d’activitats territorials. 
 
Es resol el dubte (referència D10) que ha introduït el Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola 
(Territori de Lleida) sobre què inclouen algunes partides del pressupost. 
 
Es resol el dubte (referència D11) també introduït pel Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola 
(Territori de Lleida) sobre els finançadors privats del MCECC. 
 
S’explica la proposta (referència P12) del Centre d’Esplai Xiroia (Zona 06) sobre els 
elements identificatius. 
 
Per últim, es comenta la proposta (referència P13) del Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola 
(Territori de Lleida) sobre el detall dels grans canvis del pressupost.  
 
 
Na Núria Martínez demana si hi ha alguna petició de paraula per part dels centres que 
havien fet arribar aportacions. 
 
En Mateo Aventin, del Centre d’Esplai Sant Ignasi de Loiola, agraeix públicament les 
respostes donades. 
 
En David del Blanco, del Centre d’Esplai Sant Jaume, valora positivament la reunió oberta 
sobre l’explicació de l’informe econòmic, però demana la possibilitat que hi hagi acta de la 
mateixa. 
N’Albert Riu, secretari tècnic del MCECC, respon que no és possible fer més documents i 
informacions. Assenyala que era un acte de presentació i no una reunió en la que es 
prenguessin acords per la qual calgui una acta.  
 
Acabades les peticions de paraula dels centres d’esplai que havien fet aportacions, Na 
Núria Martínez obre un nou torn. 
 
En Jordi Casadevall, del Centre d’Esplai Aspirantat Sant Josep (Zona 07), demana què 
passaria si no s’arribessin a ingressar les subvencions previstes per a VÈRTEX. 
En Ricard Gallego respon que, en aquest supòsit, s’ajustaria la despesa de la trobada.  
 
En Toni Moles, del Centre d’Esplai Cra-Crac (Zona 07), proposa que es pugui facilitar 
l’informe amb més columnes d’anys anteriors. També opina que la partida de “Serveis a 
Centres d’Esplai” és massa petita tenint en compte que es tracta d’un moviment de centres 
d’esplai. 
En Xavi Nus comenta que a les ajudes i subvencions també cal afegir-hi el Conveni que es 
lliura als centres d’esplai. 
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N’Albert Riu afegeix que, malgrat el nom d’aquesta partida, convé destacar que tot el que 
passa al MCECC està orientat al servei dels Centres d’Esplai. 
 
Na Núria Martínez, en veure que no hi ha més peticions de paraula, procedeix a la votació. 
Informa que es produiran dues votacions, una per a la previsió de tancament 2017 i l’altra 
per al pressupost 2018. 
 
En aquests moment hi ha 77 centres presents, dels quals 69 amb dret a vot. 
 
La previsió de tancament de l’any 2017 queda aprovada amb 58 vots a favor, 2 en 
contra, 5 en blanc i 4 abstencions. 
 
El pressupost per a l’any 2018 queda aprovat per 49 vots a favor, 8 en contra, 10 en 
blanc i 2 abstencions.  

 
 

13. Funcionament dels processos de sol·licitud de beques. 
 

En Ricard Gallego, membre del Consell Directiu, explica algunes novetats sobre el procés 
de sol·licitud de beques. 
 
Informa de les motivacions i motius que han portat al Consell Directiu a modificar el 
procediment i explica que properament es comunicaran els canvis. 
 
D’aquests canvis en destaca el fet que, a partir d’ara, caldrà participar, com a requisit, a 
una formació prèvia sobre el procés de sol·licitud.  
 
  
14. Projectes al MCECC 

 
Na Núria Martínez dona la paraula a en Guillem Codorniu, impulsor del Projecte “Gestió 
d’Arxius”. 
En Guillem Codorniu fa una breu explicació del projecte i de les iniciatives que s’han dut a 
terme durant l’any 2017. 
 
Feta l’explicació del projecte anterior, es dona la paraula a na Beatriz Carbó i Laura Toledo, 
impulsores del projecte sobre “Gènere a l’Esplai”. 
 
Na Bea Carbó fa un breu resum del projecte que es proposa.   
 
Na Núria Martínez demana si hi ha algun membre de l’Assemblea que tingui algun 
comentari o dubte. 
 
En Josep Gòdia, del Grup de Colònies l’Anunciata (Territori de Lleida), demana major detall 
del que es pretén amb el projecte 
Na Laura Toledo explica quines iniciatives i propostes concretes es volen dur a terme i 
convida a tothom a participar del projecte. 
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En Jacob Espin, del Centre d’Esplai Sant Cebrià (Zona 11), demana que alhora de tractar 
el tema de gènere també pugui ser tingut en compte allò que diu l’Església i cita un 
document promogut pel Papa Joan Pau II.  
Na Laura Toledo convida a en Jacob a formar part del grup per tal que també pugui 
incorporar aquesta visió. 
 
N’Erik Ortega, del Centre d’Esplai del Roser (Zona 12), demana si hi haurà un espai al web 
sobre els projectes que es vagin elaborant. 
Na Núria Martinez comenta que és la intenció i que s’hi està treballant. 
 
En veure que no hi ha més aportacions, es procedeix a la votació. 
 
Na Núria Martínez informa que hi ha 71 centres d’esplai presents a l’Assemblea dels quals 
63 tenen dret a vot. 
 
El projecte sobre Gènere a l’Esplai queda aprovat amb 47 vots a favor, 2 en contra, 
11 en blanc i 3 abstencions.  

 
 

15. Informacions diverses  
 

Na Núria Martínez dona la paraula a na Marta Arnau. 
 
Na Marta Arnau facilita una sèrie d’informacions diverses sobre: 
 Activitats internacionals de la FIMCAP. 
 Nit dels Animadors i Animadores de la Fe. 
 Curs “A l’Esplai 0,0” sobre la prevenció del consum de tòxics. 

 
 
 

16. Precs i preguntes. 
 
Na Núria Martínez procedeix a obrir un torn de precs i preguntes: 
 
N’Alexandra Rosell, del Centre d’Esplai Sagrat Cor (Zona 05), manifesta algunes queixes 
sobre l’atenció rebuda per par del Servei Colònies de Vacances. Opina que no són prou 
àgils alhora de respondre les peticions.  
En Xavi Nus demana que, quan es trobin amb situacions d’aquestes es comuniqui 
ràpidament al MCECC. 
 
N’Érik Ortega, del Centre d’Esplai El Roser (Zona 12), explica que al seu centre d’espai 
s’intenta buscar alternatives pròpies per becar a participants. Demana si aquest element es 
podrà tenir en compte per al nou sistema que es vol impulsar. 
En Xavi Nus comenta que es tindrà en compte la proposta.  
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17. Cloenda Assemblea General Ordinària MCECC 2018 
 
En Xavi Nus, com a president del MCECC, procedeix a acomiadar l’Assemblea General 
Ordinària del 2018, agraint l’assistència dels centres d’esplai i encoratjant-los a seguir 
treballant a favor de l’educació en el lleure i pel Moviment.  
 
 
L’Assemblea finalitza a les 18.33h de la tarda, i jo com a secretari, dono fe de tot el que s’hi 
ha parlat i acordat. 
Vist i plau, 

      
Albert Riu i Mas      Xavi Nus i Garrell 
Secretari Tècnic del MCECC     President del MCECC 
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