
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pàg. 2 de 20                                                                     Rev. 0 (01/09/2013)                                                                      IQ-MCECC-09 

Contingut 
 
Contingut ................................................................................................................................ 2 

Presentació ............................................................................................................................ 4 

Els resultats del Pla d’Accions 2018 .................................................................................... 5 

Eix Moviment ........................................................................................................................ 5 

Eix Consciència .................................................................................................................... 6 

Eix Esperit ............................................................................................................................ 7 

Eix Presència ....................................................................................................................... 8 

L’Acció territorial ................................................................................................................... 9 

Activitats amb els i les monitores .......................................................................................... 9 

Activitats amb infants, adolescents i joves .......................................................................... 10 

L’acció permanent: cada dia en Moviment! ....................................................................... 12 

Impuls i acompanyament de centres d’esplai ..................................................................... 12 

VÈRTEX, l’esplai multiplica! ............................................................................................... 12 

L’Estiu, l’estació del lleure! ................................................................................................. 13 

Aportant a través dels Àmbits i els Projectes! ..................................................................... 13 

Els Àmbits del MCECC ................................................................................................... 13 

Els Projectes ................................................................................................................... 13 

L’educació en el lleure, la volem per a tots i totes! .............................................................. 14 

La formació: un compromís per fer-ho millor!...................................................................... 14 

Tenim coses a dir: la comunicació de MCECC ................................................................... 15 

Un moviment d’Església! .................................................................................................... 16 

L’Acció institucional i el treball en xarxa .............................................................................. 16 

Un moviment d’equips i persones ....................................................................................... 17 

Espais de participació ..................................................................................................... 17 

Espais de govern ............................................................................................................ 18 

L’Equip de Consiliaris ..................................................................................................... 18 

L’Equip Tècnic ................................................................................................................ 18 
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https://www.peretarres.org/mcecc/participa/assemblea-general
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Presentació 
  
Finalitzem el 2018 i ens trobem a les portes d’un nou any, és moment de mirar 
enrere i fer balanç de tot el que ha succeït i hem viscut i dedicar temps en 
pensar cap on anem el 2019.  Iniciàvem l’any amb l’assemblea a Begues, amb 
una jornada formativa prèvia sobre el treball amb famílies, seguíem amb la 
gran trobada del MCECC, VÈRTEX, els cursos residencials a la Sala, la Ruca, 
Montsant i Aina, les més de 400 activitats d’Estiu, les jornades territorials de 
monitors/es i infants, les activitats solidàries, les castanyades, els Carnestoltes 
les representacions de Pastorets i Pessebres Vivents, ... i moltes més activitats 
que hem realitzat cadascú de nosaltres en el nostre centre d’esplai.   

  
En les següents pàgines trobareu el recull de tot el realitzat durant aquest any, iniciarem amb la 
valoració del Pla d’Accions, per donar rellevància al que ha guiat el nostre caminar durant el 2018 per a 
millorar la nostra tasca. Alguns de les accions que ja s’han consolidat passaran a la nostra acció 
permanent com a MCECC. 
  
El nostre Moviment opta: per l’Esplai, per l’educació dels infants, adolescents i joves, per l’Evangeli, 
pels més vulnerables, per un país, pel voluntariat, per la construcció participativa i per una proposta 
educativa de qualitat, per tot això vetllem i potenciem (per destacar algunes): 
  
 Les activitats formatives per a millorar la qualitat de l’acció educativa dels monitors/es. 
 La participació de la infància vulnerable en les activitats de lleure a partir de beques 

atorgades, i l’estudi realitzat per tal de posar en marxa el projecte per generar noves realitats 
d’educació en el lleure. 

 L’acció pastoral, destacant la nit dels animadors/es de la fe, i la consolidació del Punt de 
Connexió. 

 El gran repte col·lectiu VÈRTEX, la gran trobada del MCECC, que ha comptat amb 250 
voluntaris, molts d’ells ex-monitors/es. 

 El treball continu per la millora de la qualitat de les activitats dels centres, amb el treball sobre 
el Quotidià de l’Àmbit Pedagògic. 

 La millora de la comunicació del Moviment amb la dinamització de les xarxes, la publicació 
d’una nova web i el renovat butlletí en Moviment. 

  
Us vull recordar que l’Equip Tècnic, el Consell Directiu, els responsables territorials i els consiliaris 
estem al vostre costat per donar-vos suport en tot allò que necessiteu. Plegats podrem consolidar i 
seguir sumant en aquest projecte en constant Moviment! Continuem treballant junts per l’educació en el 
lleure a Catalunya! SOM MONITORS/ES, SOM MOVIMENT! 
  
Iniciem l’any amb energia, il·lusió i entusiasme per tal de fer cada dia les coses millor, moltes felicitats 
per la vostra tasca i el vostre compromís ferm amb l’Educació en el Lleure, VISCA l’ESPLAI!! 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Xavi Nus i Garrell 
President del MCECC 
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Els resultats del Pla d’Accions 2018 
 
El Pla d’Accions fixa les línies de treball anuals del Moviment seguint els eixos del Pla 
Estratègic: Moviment, Consciència, Esperit i Presència. El Pla d’Accions 2018 es va aprovar a 
l’Assemblea General Ordinària, a continuació fem avaluació de la consecució de les accions 
fixades. 
 
 

Eix Moviment 
 

EM1. Implantar el projecte d’exmonitors i exmonitores del MCECC 
dissenyat l'any 2017  

 
VÈRTEX va ser possible gràcies al voluntariat [] d’un gran 
volum de persones, tant aquelles implicades a les comissions 
prèvies donant forma a la trobada, com les que van venir el 
cap de setmana concret. En total vam reunir 250 persones, 
moltes de les quals són exmonitors/es dels centres 
d’esplai. A més, el Moviment també incorpora la realitat dels 
exmonitors/es als Àmbits i Projectes. Si bé són espais que 
han d’incrementar en nombre de participants, és un bon espai 
per aquelles persones amb experiència o que han deixat 
l’esplai i volen seguir contribuint al Moviment. 
 

EM2. Dissenyar un projecte de mentoratge (acompanyament) per ajudar 
els centres d’esplai en el seu dia a dia 

 
Aquesta acció no ha pogut materialitzar-se. S’ha treballant en uns primers esborranys de com 
podria ser aquesta projecte però no s’ha pogut finalitzar ni fer possible. 
 

EM3. Celebrar una trobada conjunta amb tots els infants, joves i 
monitors/es del MCECC 

 
El cap de setmana 14 i 15 d’abril vam celebrar VÈRTEX [], la trobada d’infants, joves i 
monitors/es del MCECC, a la ciutat de Vilafranca del Penedès, amb un total de 4.114 
persones inscrites, comptant al conjunt de participants i voluntariat. La valoració mitjana de 
la trobada, extreta de les valoracions dels 
monitors/es, ha estat de 6,62, per sota del 7,5 
establert. La presència als mitjans ha estat de 
91 impactes, respecte la suma de 54 impactes 
entre la TrocaJove i la Trobada de Monitors/es 
del 2017, per tant, un increment superior al 
25% establert. Malgrat la pluja i els 
conseqüents canvis que es van haver de fer es 
va poder celebrar, tot compartint la meravellosa 
tasca educativa que realitzem durant l’any i 
evidenciant que L’ESPLAI MULTIPLICA! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t8LPSXQZ0IM
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/vertex/home
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/vertex/home
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Eix Consciència 
 

EC1. Millorar i incrementar la visibilitat del banc de recursos del MCECC 
 
S’ha realitzat un primer document esborrany (instrucció tècnica) que 
marca els criteris per indexar els recursos. Per una banda, la posada en 
funcionament de la nova web ha dotat d’un espai específic per 
ordenar i penjar els recursos [] en el que s’hi estan acabant de 
publicar els recursos existents. El que manca és implementar al 
GESPLAI aquesta funcionalitat. Per altra banda, el nou butlletí 
incorpora un enllaç permanent als recursos i en períodes marcats s’han 
difós recursos concrets. 
 

EC2. Promoure una millora del treball del quotidià de les activitats d’estiu dels 
centres d'esplai 

 
Des de l’Àmbit Pedagògic s’ha creat el #Quiztidià [], una eina de reflexió i 
debat sobre el quotidià a les activitats d’estiu per ser utilitzat pels equips de 
monitors/es dels centres d’esplai. A més, també s’ha realitzat un taller a la 
matinal formativa sobre el tema. El darrer número, el 224, de la revista Estris 
“El quotidià” ha incorporat com a centre d’interès el treball del quotidià. 
Aquest s’ha elaborat en base el treball fet en el sí de l’àmbit, tot exposant les 
principals conclusions sorgides del treball reflexiu realitzat. 
 

EC3. Incorporar la sostenibilitat ambiental en les activitats de les zones i 
territoris com a exemple pels Centres d’Esplai 

Una comissió del Consell de Responsables Territorials va elaborar una dinàmica [] per 
reflexionar sobre la sostenibilitat ambiental a les activitats territorials que es va realitzar a les 
respectives reunions territorials durant el tercer trimestre. A partir de les reflexions extretes, s’ha 
acabat elaborant el Decàleg de la sostenibilitat per a les activitats de les zones i territoris 
[], treballat amb els Responsables territorials i aprovat al CRT del 28 de setembre. Aquest s’ha 
difós a través del Butlletí del Monitor/a [] i de les xarxes socials del Moviment. 
 

EC4. Realitzar un monogràfic en format residencial per equips de responsables  
(que ja hagin estat responsables, i que seguiran), per posar en valor la seva 
figura i capacitar-los.  

S’ha dissenyat i concretat una proposta de monogràfic [] conjuntament 
amb Cristianisme i Justícia, aquest rebrà el nom de Programa Ramon M. 
Serchs. El programa formatiu s’ha reorientat, destinant-lo principalment a 
persones amb recorregut a l’esplai o al Moviment. Per motius de calendari, la 
formació no s’ha pogut realitzar enguany, sinó que es farà els dies 15-17 de 
febrer de 2019, per tant, no podem valorar-ne el resultat.  
 

EC5: Aportar recursos als centres d’esplai per treballar l’Educació per al 
desenvolupament tant per infants com per a monitors/es 

 
L’actual Àmbit d’Educació per a la Justícia Global ha elaborat tres activitats 
per fer al centre d’esplai, una per cada franja d’edat (petits, mitjans i grans). 
Totes elles han quedat recollides al document “Activitats amb sentit: la justícia 
global a l’esplai” [] que s’ha difós a través del butlletí i del taller fet a la 
Matinal formativa. A més, s’ha organitzat la II Jornada de l’Àmbit d’Educació 
per a la Justícia Global “Mirem més enllà” [] que ha comptat amb una 
xerrada divulgativa sobre la realitat dels CIEs, per part de l’entitat Migrastudium i del drama de les 
morts al mediterrani, per part de la plataforma Stop Mare Mortum. La Jornada ha comptat amb 32 
participants. A través de diferents articles s’han difós les reflexions i iniciatives fetes.  

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/al-centre
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/al-centre
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/quiztidia
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/quiztidia
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2018-11-14-decaleg-sostenibilitat-zit
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2018-11-14-decaleg-sostenibilitat-zit
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2018-11-14-decaleg-sostenibilitat-zit
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2018-11-14-decaleg-sostenibilitat-zit
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/decalegsostenibilitat_181123
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/decalegsostenibilitat_181123
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/difusio_ramon_serchs_2018-19.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/difusio_ramon_serchs_2018-19.pdf
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/justicia-global
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/justicia-global
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2018-11-09-mirem_mes_enlla
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2018-11-09-mirem_mes_enlla
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Eix Esperit 
 

EE1. Promoure el treball de l'animació de la fe als centres d’esplai 
 

El 16 de febrer es va realitzar la II Nit dels Animadors/es de la Fe amb 
una assistència de 70 persones i un 8,4 de valoració mitjana. Es va compartir 
una estona de dinàmica i de testimoniatge sobre la Fe i cinc temàtiques, la 
infància, els monitors/es, les famílies, la parròquia i la muntanya. De la diagnosi 
feta durant el 2017, s’ha realitzar un informe que s’ha treballat a les jornades 
de consiliaris i a l’àmbit d’Animació de la Fe. De l’informe se n’extreuen dues 
conclusions: cal acompanyar millor als joves monitors/es i cal vetllar per la seva 
formació humana. Temes que es seguiran treballant el proper any. 
 

EE2. Generar un discurs accessible i promoure un model d’Església acollidora i 
transformadora  

 
El 12 de gener de 2019 es realitza una xerrada divulgativa sobre la Doctrina 
Social de l’Església a càrrec de Fran Viedma. Aquesta està dirigida als 
membres del Consell Directiu, Responsables Territorials i persones 
interessades en conèixer què és i quin vincle pot tenir amb l’acció que fem 
des del Moviment.  
 

EE3. Crear un estil de celebracions presents a les trobades generals i de zona i 
territori i que puguin ser aplicables pels centres d’esplai 

 
L’Àmbit d’Animació de la Fe ha elaborat un manual pràctic de com realitzar les 
celebracions o pregàries a les reunions o trobades territorials. S’ha presentat al 
Consell de Responsables Territorials del 24 de novembre.    
Abans de l’estiu es va publicar un cançoner “Cantem i celebrem” [] per les 
eucaristies.  
 

EE4. Promoure espais de creixement humà i espiritual per als equips de 
monitors i monitores dels centres d’esplai  
El Punt de connexió [] és un espai dirigit als monitors/es 

dels centres d’esplai del Moviment que vulguin trobar-se per compartir 
un espai de vivència personal i comunitària. Durant el 2018 s’ha 
anat consolidant un grup estable de nou persones. A través dels 
butlletins i les xarxes socials, periòdicament s’ha anat fent difusió 
d’altres espais i propostes de “creixement humà i/o espiritual” 
impulsades des d’altres institucions o col·lectius. Algunes d’aquestes activitats que s’han difós 
són les Pasqües Joves, els Dilluns de Drets humans, l’Escola d’activistes, la trobada europea 
de Taizé a Madrid, la Nit de les Religions,... 
 

EE5. Generar un treball conjunt entre els consiliaris de les zones 1 a 16  
En el Territori Barcelona s’han realitzat dues trobades entre el consiliari diocesà i els 

consiliaris de les Zones 1-6, 2, 3, 4, 5, 7 i 15. Al Territori Sant Feliu la trobada dels consiliaris 
de les Zones 8, 9 i 16 l’han fet conjuntament amb els rectors de les parròquies on hi ha 
esplais, també dues vegades. En el marc del darrer CRT de l’any, dissabte 
24 de novembre es va fer la formació als consiliaris territorials per 
compartir visió i recursos de quin és el seu paper en l’acompanyament de 
la tasca dels centres d’esplai a través de la zona/territori. La formació va 
comptar amb la presència de 7 consiliaris territorials. 

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/canconer-eucaristies-celebracions-fe
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/canconer-eucaristies-celebracions-fe
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/punt-de-connexio
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/punt-de-connexio


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pàg. 8 de 20                                                                     Rev. 0 (01/09/2013)                                                                      IQ-MCECC-09 

Eix Presència 
 

EP1. Promoure la implementació del Sempre Acull durant les activitats de curs 
dels centres d’esplai 

 
Durant aquest curs no s’han afegit nous centres d’esplai al programa 
Sempre Acull, però alguns dels que ja hi eren han seguit treballant-hi. A 
nivell de difusió, s’ha fet un article a la revista Estris 224 sobre el 
programa i la importància d’esdevenir un esplai inclusiu. I també s’ha 
elaborat un vídeo amb l’experiència del Centre d’Esplai Can Colapi, per tal de poder 
explicar en què consisteix el programa i engrescar a nous centres a obrir la seva activitat a la 
infància vulnerable. 
 

EP2. Generació d’un pla per tal de fer créixer realitats d’educació en el lleure en 
barris desfavorits on no hi hagi presència de centres d’esplai del MCECC 

 
Durant el 2018 s’ha establert un grup de treball [] que ha iniciat la 
tasca per fer néixer noves realitats de lleure. A partir d’una detecció 
de realitats on hi ha els elements clau per engegar el projecte s’ha 
establert un pla de treball específic. El barri de la Salut Alta de 
Badalona és on s’ha iniciat aquesta tasca, establint contacte amb 
una entitat que acollirà el projecte i mantenint vincle amb els esplais 
de zona 07, Barcelonès Nord; i fent algunes accions per impulsar el projecte. També s’ha 
detectat que es podria impulsar el projecte a un barri de Reus, on s’han iniciat alguns 
contactes.  
 

EP3. Potenciar l’espai comunicatiu d’Estris (revista i diari digital Estris.cat) com 
a generador de coneixement sobre l’educació en el lleure  

 
Estris i els seus mitjans digitals (diari Estris.cat i perfils a les xares socials) han 
experimentat un creixement aquest 2018. En seguidors als perfils socials, el 
creixement ha estat d’un 11,59%. 
Malgrat no es disposa d’una comissió estable de redactors/es, sí que hi ha un grup 
de més de 15 noves persones que col·laboren de forma habitual en la revista. 
Aquest any hi ha hagut un esforç per vincular la revista Estris a les temàtiques 
del MCECC. Una mostra és el conjunt d’articles i centres d’interès proposats que 
s’han realitzat: punt de vista del Sempre Acull (224), el manual sobre VÈRTEX 
(223), la revista Estris sobre el quotidià (224), entre altres. 
 

EP4. Consolidar, donar coherència i contribuir a potenciar les relacions 
institucionals i de discurs del MCECC, contemplant els diferents nivells de 
presència: entitats de base, territorial, nacional...  

Com a Moviment participem a algunes entitats i federacions, representant el conjunt de 
centres d’esplai. Amb la voluntat de seguir impulsant i coordinant aquesta tasca institucional, 
s’ha elaborat un recull de les relacions institucionals que tenim com a Moviment, incloent 
aquelles que el MCECC té a nivell local a través de la participació dels centres d’esplai als 
consells locals de joventut, coordinadores d’entitats de 
lleure,... En aquest document s’han especificat els referents de 
cada entitat que participen en aquests espais. A més, a finals 
d’any, s’ha convocat una reunió [] amb els centres que 
participen d’aquests espais per posar en comú la tasca que es 
porta a terme i visibilitzar alguna línia de coordinació. 

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/portem-esplai-llocs-on-no-arriba
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/portem-esplai-llocs-on-no-arriba
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/reuniodesembre_181130
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/reuniodesembre_181130
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L’Acció territorial 
 
Aquest 2018 les diferents zones i territoris del Moviment han realitzat un gran nombre 
d’activitats, d’accions i de formacions que es poden veure detallades a continuació. 
 
Pot semblar una llista freda o, en alguns casos, buida de significat: però aquesta llista conté 
activitats plenes de vida, d’energia, de motivació... per les que han calgut desenes de 
reunions de preparació i que han implicat a centenars de persones voluntàries. 
Activitats presents arreu del territori català i a Mallorca, amb una gran presència territorial: 
#SomMoviment!  
 

Activitats amb els i les monitores 
 
Zona 01 i 06: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, L'Hospitalet, Cornellà 
 10/02 | Festa Formativa 
 

Zona 02: Eixample, Les Corts 
 10 i 11/02 | TrocaZona – Trobada de monitors/es 
 21/12 | Sopar de Nadal 

 
Zona 03: Gràcia, Sarrià - St. Gervasi 
 27/05 | Formació i barbacoa 
 30/11 | Sopar de cohesió 

 
Zona 04: Horta – Guinardó 
 20/01 i 17/03 | Intercanvi de monitors/es 
 3 i 4/03 | Trobada de monitors/es 
 10/11 | Sopar de monitors/es 

 
Zona 05: St. Andreu, Nou Barris, St. Martí  
 3 i 4/02 | Encalça’t  
 11/05 | Sopar final curs 
 19/10 | Sopar inici de curs 

 
Zona 07: Barcelonès Nord 
 18/02 | Calçofè 
 22/06 | Sopar de Zona 
 17 i 18/11 | Trobada de monitors/es 
 29/12 | Sopar de Nadal 

 
Zona 08: Baix Llobregat Sud 
 20/01 | Formació 
 03/12 | Sopar de Nadal 

 
Zona 09: Baix Llobregat Nord 
 28/01 | Formació 

 
Zona 11: Vallès Occidental Oest 
 17 i 18/11 | Trobada de monitors/es  
 14/12 | Sopar de Nadal 
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Zona 12: Vallès Occidental Est 
 12 i 18/11 | Trobada de monitors/es 

 
Zona 13: Vallès Oriental, Osona 
 03/02 | Matinal formativa 
 29/06 | Sopar de final de curs 
 10 i 11/11 | Monitz 
 14/12 | Sopar de Nadal 

 
Zona 15: Maresme 
 30/06 | Matinal formativa i dinar de final de curs 
 14/12 | Sopar de Nadal 
 

Zona 16: Penedès, Garraf i Anoia 
 25/02 | Formació 
 01/12 | Cursa d’orientació 

 
Lleida 
 6 i 7/11 | Trobada de monitors/es 
 21/11 | Vetlla de Nadal 

 
Mallorca 
 18/11 | Diada de tècniques 
 14/12 | Sopar de Nadal 

 
Solsona  
 27/09 | Trobada de responsables de centres 

 
Tarragona 
 02/03 | Tarda formativa i reunió de responsables 
 17/06 | Mundialet d'esplais  
 29 i 30/09 | Punt de trobada  

 
Tortosa 
 01/12 | Formació monitors/es 

 
Urgell 
 6 i 7/11 | Trobada de monitors/es 

 
 

Activitats amb infants, adolescents i joves 
 
Zona 01 i 06: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, L'Hospitalet, Cornellà 
 10/03 | Trobada d’Infants 

 
Zona 03: Gràcia, Sarrià - St. Gervasi  
 03 i 04/03 | Excursió de Zona     

 
Zona 04: Horta - Guinardó  
 17/11 | Celebració del DUDI 

 
Zona 05: St. Andreu, Nou Barris, St. Martí 
 10/03 | Trinfa (trobada d’infants) 
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 Zona 07: Barcelonès Nord 
 03/03 | Trobada d’infants 

 
Zona 09: Baix Llobregat Nord 
 17 i 18/11 | Anxova’t 
 17 i 18/11 | Xivarri 

 
Zona 11: Vallès Occidental Oest 
 24/02 | Trobada d’infants 
 28/10 | Jornades transmet  

 
Zona 12: Vallès Occidental Est 
 28/10 | Jornades transmet  

 
Zona 13: Vallès Oriental, Osona 
 24/02 | Cent i Jo 
 28/10 | Jornades transmet  

 
Zona 15: Maresme 
 24/02 | Trobada per etapes 
 12/05 | Trobada d’esplais de Zona 15. 
 10/11 | Tour Zona 15 (St. Pere del Masnou, L’Erol i L’Olla de Grills) 
 17/11 | Tour Zona 15 (Premià i Ítaca) 

 
Lleida 
 25-28/03 | Curs Brúixola  
 09/09 | Gala dels premis Panyoleta d’or. (Concurs de  

curtmetratges realitzats pels centres d’esplai.) 
 
Mallorca 
 22 i 23/04 | CosaJove 
 13/05 | Trobada general Clubs d’Esplai 

 
Tarragona 
 17/11 | Trobada d'infants  

 
Tortosa 
 19 i 20/05 | Acollida de l’Aplec de l’esperit  
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L’acció permanent: cada dia en Moviment! 
 
Més enllà de totes les accions específiques plantejades al Pla d’accions, el MCECC té un 
conjunt d’accions i activitats impulsades que són permanents i que donen sentit i coherència a 
l’acompanyament dels centres d’esplai en la seva tasca educativa.  
 
A continuació es detallen aquestes accions realitzades durant el 2018: 
  

Impuls i acompanyament de centres d’esplai 
 
Fer l’acompanyament als centres d’esplais federats en la seva tasca educativa i la seva 
gestió és una de les accions  més importants pel MCECC. Amb aquesta acció, l’equip de 
promotors i promotores, amb el suport del Consell Directiu, proporcionen suport, 
assessorament i un seguiment personalitzat als centres d’esplai.  
A més, l’acompanyament també possibilita detectar necessitats, oferir formacions a mida i 
atendre el gran ventall de peticions heterogènies que podem rebre de les diferents realitats 
que conformen el moviment. 
Aquest any, com a novetat, s’ha començat a promoure un acompanyament específic per 
als grups de colònies del Moviment, amb una primera convocatòria de reunió. 
 
Per últim cal destacar l’impuls en federar i acollir a nous centres d’esplai en el sí del MCECC. 
Aquest any, han estat 7 els centres d’esplai que s’han incorporat al MCECC.  
 

 
 

VÈRTEX, l’esplai multiplica! 
 

En motiu del 60è aniversari de l’inici de les activitats de vacances que han 
donat lloc a la Fundació Pere Tarrés, i el cinquè aniversari de la primera 
assemblea del MCECC amb dimensió catalana, es va organitzar per primera 
vegada una gran trobada d’infants del Moviment. 
 
VÈRTEX es va celebrar els dies 14 i 15 d’abril a Vilafranca del Penedès i va 
comptar amb 4.114 infants i joves dels centres d’esplai. Sota l’eslògan 
“L’ESPLAI MULTIPLICA”, VÈRTEX va ser un punt de trobada entre persones 
que comparteixen una mateixa manera d’entendre l’educació en el lleure a 
l’esplai. Un esdeveniment on 74 centres d’esplai van poder compartir 
experiències, transmetre valors, reflexionar plegats i posar en valor l’esplai com 
a eina de transformació social.  

La trobada va ser possible gràcies a la implicació d’un centenar de persones voluntàries que 
van estar preparant-la durant més d’un any. A més, durant el cap de setmana de VÈRTEX, el 
total de voluntaris va ser de 250. Per agrair tota aquesta tasca, el diumenge 3 de juny es va 
realitzar una trobada d’agraïment a tot el voluntariat. [] 

https://youtu.be/k9JZ2oSe7YY
https://youtu.be/k9JZ2oSe7YY
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L’Estiu, l’estació del lleure! 
 
L’estiu és l’època més activa del Moviment. Centres d’Esplai i 
Grups de Colònies viuen l’època del lleure per excel·lència i 
preparen motxilles per gaudir de totes les activitats que s’han 
preparat. Al 2018, s’han organitzat 397 activitats d’educació 
en lleure en les que hi ha participat 22.426 infants, 
adolescents i joves, a més a més dels 4.287 monitors i 
monitores que els han acompanyat. 

 
Enguany, seguint amb la iniciativa del #TourMCECC, hem pogut 
compartir molts moments de coneixença i intercanvi amb els centres, a 
través de les 74 visites realitzades[].  
També hem dut a terme la iniciativa “Fem que l’estiu soni bé”, generant 
participativament 4 llistes de reproducció de música per les activitats 
d’estiu.  
 

Aportant a través dels Àmbits i els Projectes! 
 
Els Àmbits del MCECC 
 
Durant aquest any, els àmbits s’han anat consolidant dins el Moviment com a espais de 
reflexió i acció. És a dir, grups on es debat sobre eixos concrets amb la voluntat d’aportar 
recursos i discurs actualitzat als centres d’esplai. Cada àmbit compta amb un grup més o 
menys estable de persones i una periodicitat de reunions. Aquestes han estat les grans fites 
de cada àmbit: 
 
 Àmbit d’Animació de la Fe: ha organitzat la II Nit dels Animadors/es de la Fe (16 

de febrer) i ha generat el Manual de Celebracions en el si de les zones i territoris. 
 

 Àmbit Pedagògic: ha organitzat la nit 
prèvia a l’AGO, ha aportat recursos i 
formacions al voltant de l’educació a 
través del quotidià a les activitats d’estiu 
(joc del Quiztidià  [], Estris 224, taller a 
la Matinal formativa) i ha dissenyat una 
activitat per treballar els Drets dels Infants 
als centres d’esplai []. 
 

 Àmbit d’Educació per a la Justícia Global: el treball iniciat el curs anterior ha 
permès que el Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament esdevingui l’Àmbit 
d’Educació per a la Justícia Global. Enguany ha dissenyat tres fitxes d’activitats [], 
presentades també a la Matinal formativa i ha impulsat la II Jornada “Mirem més enllà”. 

 
Els Projectes 
 
A l’Assemblea es va aprovar la realització del projecte “Gènere”. El grup ha realitzat algunes 
reunions i ha dissenyat una enquesta que s’ha fet arribar als centres d’esplai.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yYXmRcCOTw&index=4&list=PLBHP7JnwXyG6Jet3znvv9ahqtirMNVW4o
https://www.youtube.com/watch?v=1yYXmRcCOTw&index=4&list=PLBHP7JnwXyG6Jet3znvv9ahqtirMNVW4o
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/quiztidia
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/quiztidia
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/explicacio-proposta-activitat-diari-ara.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/explicacio-proposta-activitat-diari-ara.pdf
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/justicia-global
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/justicia-global
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L’educació en el lleure, la volem per a tots i totes! 
 
Una de les prioritats del Moviment, és la participació de la infància en situació de vulnerabilitat 
a les activitats d’educació en el lleure. Per això, juntament amb la Fundació Pere Tarrés 
s’organitza la campanya “Ajuda’ls a créixer” amb l’objectiu de captar ajuts i donatius 
destinats al finançament d’activitats i a l’atorgament de beques. Aquesta campanya es realitza 
gràcies a administracions públiques, institucions, entitats, fundacions privades, com també 
empreses i particulars. 
 
Gràcies la campanya de beques, s’han pogut atorgar: 

 

 

 

 

 

La campanya “Ajuda’ls a créixer - Cap infant sense colònies” realitzada per al conjunt de la Fundació Pere Tarrés ha aconseguit 
955.119,15 € mitjançant els quals s’han becat a 4.020 infants per la seva participació en 10.283 activitats durant l’estiu. 

 

A més, com a projectes específics destacaríem que: 
 S’ha seguit impulsant el programa Sempre Acull, destinat a centres d’esplai que 

vulguin iniciar un treball d’obertura del centre a infants en situació de vulnerabilitat.   
 S’ha iniciat un treball per fer néixer noves realitats de lleure a indrets on no hi ha 

presència d’aquestes. 
 S’ha col·laborat en el programa Baobab de la ciutat de Barcelona, que també pretén 

fer néixer realitats de lleure. 
 S’ha dut a terme un programa 

formatiu i d’entrevistes 
individuals amb tots els centres 
d’esplai que participen del 
programa de beques per a les 
seves activitats. 

 

La formació: un compromís per fer-ho millor! 
 
A través d’una àmplia oferta formativa 
especialitzada en educació en el 
lleure, el MCECC té com a objectiu 
promocionar la millora continua dels 
equips de monitors i monitores, 
garantint així la qualitat de les activitats 
dels centres d’esplai.  
 
Enguany s’ha dissenyat el Catàleg de tècniques i formacions per a Centres d’esplai, 
Zones i Territoris del MCECC [] amb la voluntat de facilitar un conjunt de càpsules 
dissenyades a partir de les necessitats formatives dels monitors/es. 
 
Aquestes han estat les accions formatives impulsades durant el 2018: 
 Els cursos residencials de monitors/es i directors/es durant la Setmana Santa i 

l’estiu a les cases de colònies de La Ruca i La Sala. La participació d’aquest 2018 
ha estat de 329 joves. A banda sels cursos residencials esmentats, també ha tingut 
lloc el curs organitzat pel MCECC Urgell i el MCECC Tarragona amb una cinquantena 
d’alumnes més.  

 La matinal formativa, aquest any ha comptat amb una doble convocatòria: a 
Tarragona celebrada el 9 de juny i a Barcelona el 10 de juny. Aquesta iniciativa va 

404  1.642  693 
 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_2018-19.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_2018-19.pdf
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comptar amb una participació de 147 monitors i monitores. I s’hi varen impartir, entra 
d’altres, formacions sobre Justícia Global, el Quotidà, Manipulació d’aliments, Primers 
auxilis, Necessitats Educatives Especials... 

 El #CampusMCECC, celebrat durant el mes de setembre, ha estat una innovació 
d’enguany que ha comptat amb quatre càpsules formatives per donar eines concretes 
per encarar el nou curs. 

 Les formacions territorials impulsades des de les 
zones i territoris, orientades a necessitats 
formatives específiques. 

 La formació Monis360º, una nova formació 
residencial per a monitors i monitores del Moviment 
que vulguin aprofundir en alguns aspectes per 
millorar la seva tasca educativa. Tot i que finalment 
no s’ha pogut portar a terme, està previst oferir-la 
de nou durant el 2019. 

 

Tenim coses a dir: la comunicació de MCECC 
 

Aquest 2018 s’ha reforçat la comunicació del MCECC, tant 
interna com externa. Per realitzar la cobertura de VÈRTEX 
vam comptar amb un equip de persones voluntàries que va 
permetre difondre la trobada i generar recursos audiovisuals 
prèviament a la trobada, durant i un cop acabada 
 

Aquest any el Moviment compta amb una nova web (que optimitza la seva visualització a 
dispositius mòbils). La nova web inclou l’apartat “Directe a la teva zona o territori”, un espai en 
què es podran trobar les notícies, l’agenda, l’equip territorial i les xarxes socials. Aquest canvi 
de web també ha implicat un nou disseny dels butlletins més visual i intuïtiu. Cal recordar que 
el butlletí Monitor/a en Moviment s’envia amb una periodicitat mensual i el butlletí 
Responsable en Moviment, s’envia als responsables dels centres d’esplai del MCECC 
setmanalment. 
 
A més, el MCECC ha continuat participant i 
tenint presència a mitjans de comunicació 
generalistes i específics: tertúlies, entrevistes, 
reportatges... que han mostrat l’acció del propi 
Moviment i també dels centres d’esplai.  
 
D’altra banda, s’han editat sis números de la 
revista Estris, en paper i digital, que han tingut 
com a eix central les següents temàtiques: Estris 
219 “El poder de l’educació emocional” amb 
l’entrevista a Quima Oliver, Estris 220 sobre 
“Seguim avançant! La consolidació de l’educació en el lleure a Catalunya” amb entrevista a 
Òscar Dalmau i Òscar Andreu; Estris 221 “Trenquem amb els estereotips de gènere” amb 
entrevista a Míriam Hatibi; Estris 222 “Construïm un món més just” amb entrevista a Jordi 
Borràs; Estris 223 “Eduquem en hàbits saludables” amb entrevista a Nil Moliner i Estris 224 
“El quotidià” amb entrevista a Chakir el Homrani. 
Cal destacar que l’Àrea de Comunicació i Publicacions, amb participació de les tècniques i 
membres del Consell Directiu, va convocar una reunió oberta (el 27 de febrer de 2018) per 
poder abordar noves propostes i idees per la revista, a partir de l’enquesta recollida a 
l’Assemblea del 2018.  
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Pel que fa a les xarxes socials, el Moviment té presència a Facebook, Instagram, Telegram i 
Twitter. Això ens permet arribar als monitors i monitores per diferents vies i adaptant els 
missatges segons les particularitats de cada xarxa. El balanç de seguidors a cada una de les 
xarxes és:  
 

 
 

 
 

 
 

 

2.721  1.773  1.349  110 
 

 
 

 
 

 

3.293  974  1.769 
 

Un moviment d’Església! 
 
El Moviment compta amb un equip de consiliaris que treballen també per enfortir l’acció 
educativa dels centres d’esplai. Els dies 4 i 5 de juny es va celebrar una nova Jornada 
d’Estiu de Consiliaris a la Casa d’Espiritualitat Mare de Déu de Montserrat.  
 
A més, mensualment s’ha seguit realitzant el Punt de Connexió, un espai dirigit als 
monitors/es del Moviment, que es troben per compartir un espai de vivència personal i 
comunitària []. 
Durant la Setmana Santa, el MCECC ha fet difusió de les Pasqües Joves que s’organitzen 
arreu del país amb la finalitat de propiciar un espai de creixement dels monitors i monitores 
[]. 
El 4 d’octubre es va fer la presentació del llibre 
Animació de la Fe en el Lleure. Formació per a 
educadors/es en el Lleure, a mans d’en Juanjo 
Fernández. 
Des del Moviment s’ha promogut la participació a la 
Trobada Europea de Taizé que enguany es realitzarà 
a Madrid del 28 de desembre a l’1 de gener, comptant 
amb un total de 8 persones. 
 
 

L’Acció institucional i el treball en xarxa 
 
Pel MCECC, un dels moviments de lleure que aglutina més centres, és important mantenir i 
establir una acció de representació i incidència permanent amb les diferents institucions, 
administracions i entitats, per tal d’assegurar la representació de l’educació en el lleure i el 
voluntariat en els diferents espais. Aquesta tasca és realitzada pel Consell Directiu, l’Equip de 
Presidència i l’Equip Tècnic, els quals vetllen per ser presents a les reunions amb la  
Generalitat, diputacions, ajuntaments, consells de joventut, institucions privades… 
 
A nivell federatiu, hem participat en els diferents organismes dels que formem part: la 
Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), el Consell de Joventut de Barcelona (CJB), el 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) mitjançant CCCCCE, el Consell de la 

Les xarxes socials 
del MCECC 

Les xarxes socials 
d’Estris 

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/punt-de-connexio
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/punt-de-connexio
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2018-03-29-viu-la-pasqua
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2018-03-29-viu-la-pasqua
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Joventut de les Illes Balears (CJIB), la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre 
(DIDANIA), la Fédération Internationale des Mouvements Catholiques d’Action Paroissiale 
(FIMCAP) també a través de CCCCCE, entre altres. 
 
Aquest 2018, com a grans accions de 
visibilitat i reconeixement, cal destacar la 
participació a l’edició especial del 
Diari Ara, en motiu del Dia Internacional 
dels Drets dels Infants i l’acte de 
celebració dels 125 anys de colònies 
de vacances a Catalunya. 
 
També cal destacar la participació activa 
en el nou projecte “Educació 360º, 
educació a temps complet”.  
 
Ja per acabar, cal fer esment als diferents comunicats i posicionaments que el Moviment, a 
través del seu Consell Directiu, ha emès en moments, dates i fets assenyalats que han marcat 
el nostre país i societat.    
 

 
 

Un moviment d’equips i persones 
 
Espais de participació 
 
 La participació a les Zones i els Territoris 

L’estructura territorial del Moviment, a través de les 
zones i territoris, obre les portes a l’intercanvi 
d’experiències, la creació de sinergies, la cooperació i el 
treball en xarxa entre tots els centres d’esplai que formen 
el Moviment, donant lloc a trobades formatives entre 
monitors/es i també sortides d’infants o adolescents dels 
centres. 
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 El Consell de Responsables Territorials: CRT 
A través del Consell de Responsables Territorials es 
coordinen moltes de les grans línies de treball ja que esdevé 
l’espai de trobada entre el Consell Directiu i els Centres 
d’Esplai. Durant aquest any s’han realitzat quatre reunions 
de CRT (3 de març, 2 de juny, 28 i 29 de setembre i 24 de 
novembre). 

 
 Les comissions i el voluntariat del MCECC 

Aquest 2018 s’han tornat a formar dues comissions per a l’organització de les dues 
grans trobades del Moviment del 2019. Aquestes les formen monitors, monitores i 
exmonitors/es, així com per membres del Consell Directiu i de l’equip de consiliaris. 
Cal destacar també el funcionament de diferents comissions i subcomissions de treball 
que van fer possible la trobada VÈRTEX. 

 
Espais de govern 
 
 L’Assemblea General Ordinària 

El dissabte 27 de gener es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a Begues, a la 
Casa de Colònies - Centre Espiritualitat Pare Manyanet. La nit prèvia, divendres 26 de 
gener, es va celebrar la Jornada de Responsables, preparada per l’Àmbit Pedagògic, 
sobre el treball de famílies als centres d’esplai. 

 
 El Consell Directiu: 

És elegit en l’Assemblea General Ordinària anual. 
Les principals tasques del Consell Directiu són fer 
seguiment de l’acompliment del Pla d’Accions 
anual així com també acompanyar a les Zones i 
Territoris del Moviment. Durant la darrera AGO 
celebrada el 27 de gener de 2018 es va constituir 
l’actual Consell Directiu. 
 

L’Equip de Consiliaris 
 
En cada zona i en cada territori on és present el MCECC, es nomena un consiliari que té la 
funció d’acompanyar tot el treball i l’acció que es realitza des del MCECC. D’aquesta manera, 
els consiliaris de les diferents diòcesis es coordinen amb reunions periòdiques i intenten 
treballar també coordinadament amb els consiliaris de les diferents zones.   
 
L’Equip Tècnic 
 

Encapçalat per la Secretaria tècnica, format per 15 
persones i distribuït en 4 grans àrees (Àrea de Centres, 
Zones i Territoris, Àrea d’Àmbits i Trobades, Àrea de 
Comunicació i Publicacions i l’Àrea d’Administració i 
Projectes), l’equip tècnic s’encarrega de vetllar per la 
correcta gestió dels centres d’esplai, i la realització de 
l’acció permanent del Moviment. A més a més, és 
l’encarregat de desenvolupar les accions del Pla 
d’accions anual aprovat en assemblea. 
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El MCECC treballa en xarxa amb: 
 

  

 

   

 

  

  
 

 
 
Comptem amb el finançament, suport i col·laboració de: 

   

  
 

  
 

 

  

  
 

 

SIJ 
Secretariat Interdiocesà 
de Joventut de Catalunya i 
Balears 
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