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Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària del MCECC 
26 de gener de 2019. Espai l’Amistat – Premià de Mar  

 

Benvolgut/da responsable, 
 
El proper 26 de gener de 2019 tenim una data important pel nostre Moviment marcada al 
calendari, l'Assemblea General Ordinària (AGO). En aquesta hi sou convocades totes les 
persones responsables en representació dels vostres centres d’esplai. Enguany tindrà lloc a 
l’Espai Amistat, a Premià de Mar.  

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del nostre Moviment i és en aquesta on farem 
balanç del que ha passat durant l’any 2018 (memòria, tancament econòmic,...) i presentarem i 
decidirem les línies de futur del 2019 (Pla accions, calendari, pressupost,...). És per això que és 
molt important la vostra assistència, així com que prepareu l’Assemblea al vostre centre. A 
l’AGO també donarem informació sobre les trobades del 2019, la TrocaJove el 16 i 17 de març 
i la Trobada de monitors/es l’11 i 12 de maig.  
 
Amb aquesta convocatòria trobareu un document amb les indicacions pràctiques en relació 
a l’Assemblea i a la Jornada Formativa prèvia, llegiu-lo detingudament i realitzeu la 
inscripció a la mateixa a través dels formularis habilitats. En aquesta informació hi trobareu 
també, una relació de tots els documents de l’Assemblea, reviseu-los i treballeu-los amb els 
vostres equips i a les vostres reunions territorials. 
 
En el marc de l’Assemblea, s’hauran de renovar una part dels membres de l’actual Consell 
Directiu, raó per la qual el 26 de novembre s’obrí el període de presentació de candidatures [] 
que es tancarà el 7 de gener. El MCECC necessita persones compromeses i amb empenta per 
liderar-lo i executar el mandat de l’Assemblea.   
 

Us recordem que l’exercici assembleari és un dret i un deure dels centres d’Esplai. El MCECC 
som tots i totes i el construïm conjuntament, no hi falteu! 
 

En nom propi, del Consell Directiu i de l’Equip tècnic del MCECC, desitgem que tu i el teu equip 
de monitors/es hàgiu tingut un primer trimestre del curs ben positiu i amb ganes de compartir 
nous reptes i somnis pels nostres centres d’esplai i els seus infants, adolescents, joves i 
monitors/es. Aprofitem per desitjar-vos uns bons dies de Nadal i una molt bona entrada a 
l’any 2019. 
 
Espero poder-vos saludar personalment el proper 26 de gener, o en la jornada formativa prèvia 
el divendres a la Conreria.  
 
Una salutació ben afectuosa  
 

 
 
Xavi Nus i Garrell 
President del MCECC 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2018 
 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/el_mcecc/noticies/trobada2018_231216
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/el_mcecc/noticies/trobada2018_231216
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/renovacioCD_181126
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Convocatòria 

Assemblea General Ordinària del MCECC 
 

 Persones convocades: Membres de l’AGO del MCECC 
 Dia de realització: 26 de gener de 2019 
 Hora de realització:  De 10:00 a 14:30 i de 16:00 a 18:30 (dinarem plegats) 
 Lloc de realització: Espai Amistat (c. St. Antoni 60, Premià de Mar) 

 
L’Assemblea comptarà amb el següent, 
 

Ordre del dia: 
  

1. Pregària, benvinguda i presentació i funcionament de l’AGO. 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la passada Assemblea General Ordinària, del 27 de 

gener del 2018 a Begues.  

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

2018. 

4. Presentació dels nous Candidats al Consell Directiu i posterior votació. 

 

Acte Públic 

Parlaments convidats i presentació vídeo institucional MCECC 

 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Accions del MCECC per a l’any 2019 

6. Comiat d’alguns membres actuals del Consell Directiu del MCECC i benvinguda dels 

membres electes.  

7. Treball territorial amb els responsables dels Centres d’Esplai 

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Calendari previst pel curs 2019-2020 

9. Projectes al MCECC 

a. Seguiment dels actuals 

b. Aprovació, si s’escau, de noves propostes 

10. Presentació i aprovació, si s’escau de l’informe econòmic 2018 i 2019 (tancament 

econòmic corresponent a l’any 2018 i pressupost corresponent a l’any 2019). 

11. Trobades 2019 

a. TrocaJove (16 i 17/03/19) 

b. Trobada de Monitors/es (11 i 12/05/19) 

12. Informacions diverses (Àmbits, Formacions,...) 

13. Precs i preguntes 

14. Cloenda Assemblea General Ordinària MCECC 2019 

*Els punts informatius que no requereixin votació, es podran moure en funció del desenvolupament de l’Assemblea 


