
                    

  

                

Pàg. 1 de 15 
  

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

www.peretarres.org/mcecc 

 
Esmenes, propostes i 

dubtes  
 

recollits de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 2020 
 
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 30 de desembre de 2019 i fins al dia 20 de gener de 2020, es van rebre un total 
de 18 aportacions (entre propostes, dubtes i esmenes) per part de diversos centres d’esplai.  
 
El Consell Directiu, reunit el passat dimarts dia 21 i dissabte 25 de gener de 2020, 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’Ordre del dia AGO 2020 
 

 Esmena Ordre del dia AGO 2020 

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 (o com a mínim, la 
data de l'AGO) després de dinar. 

Fer la votació abans de dinar 

Justificació de l’esmena: 

Perquè si es vota si l'AGO es fa en dissabte o bé en diumenge després de dinar, aquells 
que no els va bé fer-ho dissabte perquè tenen esplai a la tarda, ja no hi seran i, per tant, 
només votaran aquells que sí que els va bé. 

 

 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.  
 
En cas que no s’accepti la resposta donada per part del centre d’esplai, i aquest  valori 
mantenir la proposta d’esmena, es sotmetrà a votació si realitzar aquesta votació, o no, abans 
de l’aturada del dinar. 
 

Aportacions rebudes a l’acta de l’AGO 2019 
 

 Esmena l’acta de l’AGO 2019 

Referència: E02 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

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

Esplai Sant Pere i Sant Pau 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 

Alberto Cirpés 
Alberto Ciprés 

Alberto Hernández i Ciprés 

Justificació de l’esmena: 

La mateixa persona apareix a l'acta amb 3 noms diferents i totes les intervencions les va 
fer ell. És per això que demanem utilitzar el seu nom correcte. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada.  
L’acta que se sotmetrà a votació incorpora aquesta correcció. 
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 Esmena l’acta de l’AGO 2019 

Referència: E03 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

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

Esplai Sant Pere i Sant Pau 

Text a esmenar: Proposta d’Esmena: 

També demana per la publicació d’actes de 
les reunions del Consell Directiu i el Consell 
de Responsables Territorials: demana més 
transparència al MCECC.  
[...] 
Sobre les actes, explica que aquestes no 
poden ser publicables degut a que la 
informació que s’hi conté es confidencial, però 
explica igualment que per a cada reunió es 
publica una noticia al web. 

També recorda un prec on demanava 
actes d'aquestes reunions i la resposta on 
es comprometia publicar al web una 
notícia de la celebració d'aquestes i dels 
assumptes que s'hi tractaven i cita les 
últimes reunions de les quals no s'ha 
publicat notícia. 
[...] 
Sobre les notícies, es compromet a 
publicar-les i demana que en propers 
cops es pugui demanar en el moment que 
es detecta. 

Justificació de l’esmena: 

El prec que es va fer feia referència a l'acta de l'AGE del 2017 on es recull el mateix prec 
que s'ha indicat en aquesta acta. El prec d'aquesta acta era una rèplica al compromís al 
qual es va arribar a l'AGE del 2017. 
 
A tall d'exemple deixem una piulada publicada durant la mateixa AGO del 2019 que 
contextualitzava aquest prec que defensem va ser el que es va realitzar i no el que consta 
a l'acta. https://twitter.com/cipresoficial/status/1089197036883316737 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada.  
L’acta que se sotmetrà a votació incorpora aquesta correcció. 
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Aportacions rebudes al Pla d’Accions 2020 
 

 Esmena Pla d’Accions 2020 

Referència: E04 Nom de la persona: Arnau Lonca Puig 

Zona: Zona 13: Vallès Oriental, Osona 
Centre 
d’Esplai: 

Centre d'Esplai Casal 
Santa Maria del Jaire 

Text a 
esmenar: 

Proposta d’Esmena: 

Compartir el 
coneixement 
sobre el bon 
ús de les 
cases de 
colònies. 

Compartir el coneixement sobre el bon ús de les cases de colònies i els 
terrenys d'acampada. 

Justificació de l’esmena: 

Creiem que hi ha un gruix considerable d'esplais que es mouen més per terrenys 
d'acampada que per cases de colònies i seria un recurs interessant també, ja que, si 
s'està creant per les cases de colònies potser es poden afegir també els terrenys. 

 

 Esmena Pla d’Accions 2020 

Referència: E05 Nom de la persona: Centre Esplai Grifoll 

Zona: Zona 13: Vallès Oriental, Osona 
Centre 
d’Esplai: 

Centre Esplai Grifoll 

Text a 
esmenar: 

Proposta d’Esmena: 

Compartir el 
coneixement 
sobre el bon 
ús de les 
cases de 
colònies. 

Compartir el coneixement sobre el bon ús de les cases de colònies i els 
terrenys d'acampada. 

Justificació de l’esmena: 

L'Esplai Grifoll, així com altres centres, realitza les activitats que inclouen pernoctació en 
terrenys d'acampada, en comptes de cases de colònies. Creiem que l'eina la Llitera és 
una molt bona iniciativa i pensem que seria molt útil que també inclogués els terrenys 
d'acampada. Ja que les descripcions de les instal·lacions de vegades no s'adeqüen a la 
realitat, poder compartir les experiències entre els diferents centres d'esplai ens estalviaria 
alguns ensurts. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Actualment el portal “La Llitera” conté un formulari on es poden demanar incorporacions de 
cases de colònies que no hi apareixen. Aquesta funcionalitat també permet incorporar els 
terrenys d'acampada que s’aniran afegint a mesura que es rebi la demanda. De tota manera, 
es vol remarcar que el que no es farà serà canviar la imatge de l'espai web fins que tingui prou 
ressenyes introduïdes i tingui una trànsit destacable. 
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Per aquest motiu el Consell Directiu accepta l’esmena E04 i E05 proposada,  tot integrant-
la en la proposta de Pla d’Accions que se sotmetrà a votació durant l’Assemblea. 
 
 

 Esmena Pla d’Accions 2020 

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 

Acció: EM6: Augmentar la presentació de projectes al moviment. 
Vincle Objectiu Estratègic: 1.1.4. 
Responsable de l'acció: Consell Directiu i Consell de Responsables 
Territorials 
Mitjans: Centres d'Esplai i Equip de comunicació 
Indicadors: a) Presentació de projectes al moviment. b) Aprovació àgil de 
projectes. c) Facilitació de l'inici dels projectes. 
Resultat esperat: a) S'han presentat dos projectes durant l'any i iniciat. b) 
S'ha creat una eina de votació electrònica amb la qual els centres d'Esplai 
poden aprovar un projecte sense passar per assemblea a mitjans d'any. c) 
S'ha creat un mecanisme per posar en contacte persones interessades en 
una temàtica i que juntes puguin iniciar projectes. 

Justificació de l’esmena: 

Fa força anys es va crear el sistema per a la presentació de projectes però el considerem 
poc àgil aprovant-se només a l'Assemblea. És per això que proposem agilitzar aquest 
tràmit amb un sistema de votació electrònica per aquest tema. 
 
A més a més, trobem difícil que una persona s'engresqui a tirar endavant un projecte tota 
sola i proposem que es creï un mecanisme que posi en contacte monitors de diferents 
zones o territoris però amb interessos comuns perquè puguin presentar aquestes 
propostes. 

 
 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
La naturalesa de la realització de projectes va sorgir per a donar resposta a diverses 
inquietuds que poguessin tenir diferents monitors i monitores dels centres d’esplai. Enguany 
no s’ha presentat cap projecte nou i entenem que és important assegurar un bon funcionament 
de les eines existents abans de crear-ne de noves.  
 
Així doncs, a partir del debat generat per l’esmena, el Consell Directiu fa una proposta de 
transacció en la línia de poder repensar la manera d’agilitzar el procés de presentació i 
aprovació de projectes.  
 
Per aquest motiu el Consell Directiu fa com a proposta de transacció afegir una nova acció 
(EM6) al Pla d’Accions 2020 amb el següent redactat 
 
 
 



                    

  

                

Pàg. 6 de 15 
  

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

www.peretarres.org/mcecc 

Acció 
Responsable 

de l’acció 
Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EM6. 
Repensar la 
metodologia 
de 
presentació 
de projectes. 

Consell Directiu 

Reunions i 
Consell de 
Responsables 
Territorials 

a) Elaborar una proposta de 
nova metodologia.  

b) Presentació al Consell de 
Responsables Territorials.  

 

a) S’ha elaborat la 
proposta 

b) S’ha presentat a un 
CRT abans de final 
d’any. 

 
D’aquesta manera, aquesta acció quedaria inclosa en el Pla d’Accions 2020 que es sotmetrà 
a votació. Per aquest motiu, si el centre presentant accepta el canvi aquesta no es procedirà 
a la seva votació.  
 

 Esmena Pla d’Accions 2020 

Referència: E07 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

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

Centre d’Esplai St. Pere i 
St. Pau 

Text a 
esmenar: 

Proposta d’Esmena: 

Addicció 

Acció: EC5 Generar un recurs per potenciar el bon ús de les noves 
tecnologies i les xarxes socials als centres d'esplai. 
Vincle Objectiu Estratègic: 2.1.4, 2.2.1 
Responsable de l'acció: Consell Directiu i Secretaria Tècnica 
Mitjans: Xarxes socials, Equip de formació 
Indicadors: a) Realitzar un manual sobre el bon ús de les xarxes socials al 
Centre d'Esplai. b) Editar un número de la revista Estris sobre la temàtica. 
Resultat esperat: a) S'ha realitzat el manual abans de l'estiu. b) S'ha editat 
un número de la revista Estris. 

Justificació de l’esmena: 

Les xarxes socials han entrat de ple als Centres d'Esplai. Han esdevingut un canal de 
comunicació amb les famílies i de promoció de les activitats. Per això creiem important 
que el MCECC proporcioni els recursos necessaris per aconseguir que les xarxes socials 
esdevinguin una bona eina de comunicació i que sigui respectuosa amb la legislació 
vigent (Llei 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals). 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
Aquesta proposta es va presentar en la fase de propostes del Pla d’accions i, de totes les 
altres propostes que hi havia a l’eix Consciencia no va ser de les més votades per part dels 
centres d’esplai. Per aquest motiu s’entén que acceptar-la ara comportaria una alteració del 
procés participatiu i considerem que les altres accions prioritzades estan més legitimades. De 
totes maneres aprofitem per comentar que aquesta temàtica s’ha abordat en els últims temps 
a la Revista Estris, en el centre d’interès del número 215 amb el títol “Educació mediàtica” i el 
en manual del número 212 que porta per títol “Com utilitzar les xarxes socials a l’esplai al cau” 
 
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada. 
 
En cas que no s’accepti la resposta donada per part del centre d’esplai, i aquest  valori 
mantenir la proposta d’esmena, aquesta serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla 
d’accions 2020. 
 



                    

  

                

Pàg. 7 de 15 
  

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

www.peretarres.org/mcecc 

 Esmena Pla d’Accions 2020 

Referència: E08 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

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

Centre d’Esplai St. Pere i 
St. Pau 

Text a 
esmenar: 

Proposta d’Esmena: 

Addicció 

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 l'empresonament dels líders 
independentistes, les sentències injustes i altres causes contràries a l'ideari del moviment 
entre d'altres i que aquest l'expressi sense por fins i tot convocant conjuntament 
manifestacions. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu ha anat treballant, durant els darrers anys, la dimensió institucional i de 
relacions. Un exemple és l’existència 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 mesos i anys s’han anat emetent posicionaments i adhesions 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.   
 
Així doncs, per un costat ens reafirmem que com a Moviment seguirem posicionant-nos quan 
es consideri oportú. Però considerem que aquesta és una tasca permanent al Moviment i que, 
per tant, no ha de vincular-se a una acció anual sinó més aviat al context social d’un determinat 
moment.  
 
Per tot això, el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada. 
 
En cas que no s’accepti la resposta donada per part del centre d’esplai, i aquest  valori 
mantenir la proposta d’esmena, aquesta serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla 
d’accions 2020. 
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 Esmena Pla d’Accions 2020 

Referència: E09 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: 

Addició a 
EM5. 

Indicadors: d) Aprovació del pla estratègic en Assemblea. 
Resultat esperat: d) S'ha aprovat el pla estratègic amb més de 2/3 de vots 
favorables. 
 

Justificació de l’esmena: 

El pla estratègic el considerem un document superior de rang al pla d'accions i 
concretament és el que guiarà els futurs plans d'accions del moviment. 
 
Tot i que es parla d'un procés participatiu que començarem en aquesta assemblea no es 
parla de com s'aprovarà aquest document. Atès que és el que guiarà els plans d'accions 
del Moviment i que aquests són aprovats en assemblea, creiem que aquest pla ha de ser 
debatut, esmenat i aprovat en una Assemblea per àmplia majoria amb tots els Centres 
d'Esplai representats. 
 
Alhora aprofitem l'avinentesa per demanar si es té prevista la publicació d'una memòria 
amb els resultats dels criteris de mesura abans i després de l'actual pla estratègic. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Pla estratègic és un document d’orientació que traça unes grans línies d’actuació pel 
Moviment. És promogut per la Fundació Pere Tarrés i es fa a través d'un procés de consultoria 
externa, que realitza l’anàlisi i conclusions a partir d’una metodologia pròpia.   
 
En el cas del Moviment, el Pla estratègic es concreta anualment a través del Pla d’Accions, 
que es genera a partir d’un procés participatiu obert a tots els agents que formen part del 
Moviment. 
 
Tot i això a partir de l’esmena rebuda, des del Consell Directiu, es proposa incorporar en el 
procés la convocatòria d’una reunió oberta on poder compartir la proposta, i que sigui 
ratificada el dia de “La Jornada” i afegeix aquests nous punts a l’acció (EM5), l’acció 
quedarà incorporada amb el document  amb el següent redactat:  
 

Acció 
Responsable 

de l’acció 
Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EM5. 
Elaboració 
del Pla 
estratègic 
del 
Moviment 
(2021-2023) 

Consell Directiu 
i Secretaria 
tècnica. 

Centres 
d’esplai, 
Consell de 
Responsables 
Territorials, 
Equip tècnic, 
reunions 

a) Realització de la diagnosi. 
b) Formulació de propostes 

estratègiques. 
c) Realització d’una reunió 

per compartir la proposta 
d) Presentació i ratificació a 

La Jornada. 

a) S’ha realitzat una 
diagnosi agregada. 

b) S’ha realitzat un treball 
propositiu. 

c) S’ha realitzat la 
reunió oberta 

d) S’ha presentat i 
ratificat a la Jornada 
de Monitors/es. 
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D’aquesta manera, aquesta acció quedaria inclosa en el Pla d’Accions 2020 que es sotmetrà 
a votació. Per aquest motiu, si el centre presentant accepta el canvi aquesta no es procedirà 
a la seva votació.  
 

 Proposta Pla d’Accions 2020 

Referència: P01 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

Zona:  Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre d’Esplai: 
Esplai Sant Pere i 
Sant Pau 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Celebrar una trobada general 
cada cinc anys, esdevenint la 
propera al 2023. 

Després de la bona experiència i resultat del Vèrtex 
proposem celebrar una trobada Conjunta amb tots els 
infants, joves i monitors/es del MCECC cada cinc anys i 
plantejar la seva inclusió al calendari i al pla d'accions a 
l'Assemblea. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Des del Consell Directiu es comparteix que Vèrtex va ser una gran experiència, des de la seva 
organització prèvia fins a la seva celebració. Però va suposar una gran feina amb importants 
esforços econòmics i humans. Com es va dir aleshores, era una trobada històrica i caldrà 
avaluar i valorar molt bé la situació abans de tornar-la a desenvolupar.  
 
 

 Proposta Pla d’Accions 2020 

Referència: P02 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

Zona:  Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre d’Esplai: 
Esplai Sant Pere i 
Sant Pau 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Promoure l'ús de la Llitera 

Creiem que s'haurien de marcar unes pautes sobre 
ítems sobre els quals fer les ressenyes de cada 
allotjament a l'aplicació la llitera com podrien ser: 
instal·lacions, menjar, exteriors, excursions i localització i 
servei entre d'altres.  Alhora i en aquest recurs, 
considerem adient afegir al mapa la comarca del 
Moianès. La llei 4/2015 de 23 d'abril de creació de la 
comarca del Moianès regula els municipis que la formen 
i és per això demanem que s'inclogui més enllà de 
l'enllaç, la seva superfície distingida al mapa com la 
resta de comarques. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Des del Consell Directiu s’agraeix la proposta. Tot i això, destacar que a la “normativa de la 
Llitera” es fa una proposta d’elements a indicar a la ressenya així com el to amb que s’ha de 
desenvolupar.    
En segon terme, pel que fa al comentaris de la comarca del Moianès, es farà la modificació 
pertinent. Es vol indicar que és un error de disseny ja que la comarca apareix als diferents 
índex de la pàgina.  
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Es proposa que, en cas de detectar errors d’aquestes característiques, s’enviïn en el moment 
de la seva detecció a secretaria.mcecc@peretarres.org per tal corregir-los ràpidament.  
 
 

 Proposta Pla d’Accions 2020 

Referència: P03 Nom de la persona: Anna Miró 

Zona:  
Zona 03: Gràcia, Sarrià - Sant 
Gervasi 

Centre d’Esplai: Esplai Abat Cassià 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Votar la proposta d’establir 
unes bases perquè el projecte 
de gènere es converteixi en 
l'àmbit de gènere. 

Considerem que el projecte de gènere ha d’esdevenir un 
àmbit del Moviment, ja que no és un projecte que neix 
amb l’objectiu de generar un recurs, sinó que neix amb la 
finalitat de repensar el Moviment en clau feminista. És 
per això que cal que sigui transversal a la totalitat del 
Moviment (territorialitat, seguiment tècnic, anàlisi de 
necessitats, producció de recursos, revisió estructural, 
promoció de comissions de gènere i espais feministes a 
les activitats generals, entre d’altres) . Així doncs, 
l’objectiu de l’any 2020 és establir unes bases per a la 
creació de l’àmbit. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Els àmbits són espais de Reflexió i Acció del Moviment que tenen com a objectiu la creació 
de recursos pels centres d'esplai. Actualment cada àmbit té assignada una acció del Pla 
d’accions que centra la seva tasca durant l’any, en què s’acaba elaborant algun recurs, una 
jornada i alguna càpsula formativa. Per tant, acaba requerint una dedicació important per part 
de les persones que ho lideren i ho atenen tècnicament. 
 
El Consell Directiu valora la proposta i considera que la temàtica és rellevant i d’interès. Els 
dos darrers anys de fet ha valorat si incorporar-la com a acció per l’àmbit d’Educació per a la 
Justícia Global, però per mantenir l’autonomia del projecte no ho ha fet. Així doncs, atenent la 
proposta, de moment, el Consell Directiu es compromet a que l’acció de l’Àmbit d'Educació 
per a la Justícia Global de l'any 2021 pugui ser aquesta temàtica, a partir de les bases 
treballades pel projecte 
 
De tota manera, alguns dels objectius que es plantegen a la proposta s’haurien de treballar i 
desenvolupar al sí del Consell Directiu, ja que són tasques delegades a aquest espai.  
 
 

 Proposta Pla d’Accions 2020 

Referència: P04 Nom de la persona: Escuder Barrio, Lluc 

Zona:  
Zona 03: Gràcia, Sarrià - Sant 
Gervasi 

Centre d’Esplai: 
JAS (Joventut Alegre 
de Sarrià) 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Iniciar un estudi que identifiqui 
les diferents relacions dels 
centres d’esplai amb la 
parròquia, i com viuen i/o 

En la societat d'avui en dia és inusual ser creient, per 
això, als joves, se'ns poden plantejar molts dubtes als 
quals no  trobem resposta a causa de la manca de 
comunicació amb la parròquia, els mossens, altres joves 

mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org
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proposen la Fe cristiana 
amb/als infants i en el  grup de 
monitors. Un cop conegudes 
les diferents realitats; elaborar 
un pla adaptat a les 
necessitats dels centres per 
facilitar-los la tasca 
evangelitzadora dels centres 
d’esplai Cristians de Catalunya 
i la correcta proposta de la Fe 
en els nostres infants, joves i 
monitors/es. 

i testimonis. És normal que si perdem el vincle amb gent 
creient, a poc a poc es va perdent la Fe. Segurament 
molts monitors dels nostres esplais estiguin en aquesta 
situació, i fins i tot es pot haver arribat al cas que la 
minoria dels monitors dels nostres centres sigui creient. 
Sent el MCECC, una secció de FPT i tenint present la 
tasca evangelitzadora del seu idear, considero pertinent 
ajudar als centres a reconvertir-se i gaudir de la felicitat 
que comporta seguir el camí de Crist. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El pla d’accions del 2017, l’acció EE4 (Disposar d’una radiografia sobre la relació entre el Centre d’Esplai i la seva 

organització titular, així com del treball pastoral que realitza) ja realitzava aquest estudi que es proposa en 
aquesta aportació. Actualment, i per donar resposta a diferents realitats, es celebra anualment 
la Nit dels animadors i animadores de la Fe on es treballen els diferents recursos vinculats en 
aquesta matèria, aquests anys els tallers ha treballar estan pensats i adaptats a les diferents 
realitats 
 
A més a més, l’Àmbit d’Animació de la Fe aquest 2019 ha realitzat el recurs  “Fem Camí” per 
treballar l’animació de la Fe a l’Esplai segons el nivell en que cada centre es trobi, en les 
presentacions territorials que s’estan fent del recurs, sempre que ha estat possible, s’ha 
incorporat una dinàmica per actualitzar la radiografia del 2017 
 
 

 Dubte Pla d’Accions 2020 

Referència: D01 Nom de la persona: Arnau Lonca Puig 

Zona: 
Zona 13: Vallès Oriental, 
Osona 

Centre 
d’Esplai: 

Centre d'Esplai Casal Santa 
Maria del Jaire 

Plantejament del dubte: 

Respescte l'eix de presència (EP1 en concret), ens podrieu aclarir si el format físic de la 
revista Estris es seguirà publicant o quedarà només en format digital, si us plau. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
L’acció EP1 fa referència al portal Estris.cat, no a la revista en paper. L’objectiu no és deixar 
d’editar la revista Estris, que sempre ha estat molt ben valorada en l’enquesta de satisfacció 
per part dels centres i monitors/es,  si no potenciar i posicionar els seus mitjans digitals. 
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Aportacions rebudes al Calendari 2020-21 
 
 

 Dubte Calendari 2020-21 

Referència: D02 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

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

Esplai Sant Pere i Sant Pau 

Plantejament del dubte: 

Si la reunió de responsables de Centre per parlar sobre les reunions territorials és el 14 de 
febrer, per què a l'actual proposta de calendari apareixen ja uns dies marcats per a què 
els responsables de Centre assistim a aquestes reunions abans de parlar-ho el 14 de 
febrer? 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Des de fa alguns anys, al calendari de curs, s’estableix que a la reunió d'inici de curs i la prèvia 
de l'AGO hi vagin els responsables de centre. Aquestes dues reunions es mantenen al 
calendari d’aquest any i s’hi afegeix la reunió del mes de juny, com a resultat del treball realitzat 
amb el Consell de Responsables Territorials. 
 
El treball previs per les reunions de responsables del 14 de febrer, les dinàmiques territorials 
i el treball del CRT del 7 de març preveu fer un treball més a fons per tal de millorar aquesta 
xarxa territorial 
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Aportacions rebudes a l’Informe Econòmic 
 

 Dubte Pressupost 2020 

Referència: D03 Nom de la persona: Alberto Hernández i Ciprés 

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

Esplai Sant Pere i Sant Pau 

Plantejament del dubte: 

Des del 2015, la partida destinada a àmbits no ha fet més que reduir-se.  Quina és la 
voluntat del Consell Directiu respecte a aquests? Encara confien a poder-ne crear molts 
més com explicaven a l'AGO del 2017 o han canviat de parer? 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Els àmbits són espais de Reflexió i Acció del Moviment que tenen com a objectiu la creació 
de recursos pels centres d'esplai. Actualment cada àmbit té assignada una acció del Pla 
d’accions que centra la seva tasca durant l’any, en què s’acaba elaborant algun recurs, una 
jornada i alguna càpsula formativa. Per tant, acaba requerint una dedicació important per part 
de les persones que ho lideren i ho atenen tècnicament. 
 
La voluntat del Consell Directiu és seguir promovent els àmbits tal com estan funcionant els 
darrers anys, podent incorporar noves persones voluntàries interessades per les temàtiques 
que s’hi treballen. A l’AGO del 2017 es presentaven dos dels àmbits (Pedagògic i Animació 
de la Fe) i darrerament s’ha impulsat el d’Educació per a la Justícia Global. Es considera que 
són prou amplis per poder incorporar les inquietuds dels monitors/es. Això no exclou que se’n 
pugui generar un de nou, però abans caldrà valorar bé la necessitat, la temàtica i els recursos 
humans per tirar-lo endavant, per assegurar-ne la viabilitat.  
 
Pel que fa als recursos destinats en els últims anys, només s’han reduït aquelles partides que 
anaven destinades als camps de treball que s’havien realitzat anteriorment (fins el 2016), en 
concret als desplaçaments dels participants. Això va comportar que la partida de “transports” 
de l’any 2016 al 2017 es reduís notablement. Cal destacar que els diners que es 
pressupostaven es compensaven amb un ingrés dels participants de la mateixa quantitat per 
finançar-ho.  
 
D’altra banda, aquest any la partida s’ha vist reduïda amb un valor de més de 10.000 €, que 
correspon a l’apartat de personal. Tal com està explicat a l’informe econòmic, aquest fet és 
perquè aquest diners han passat a la partida general. Per últim, si s’entra al detall de les 
partides es podrà observar com els recursos destinats a àmbits augmenten lleugerament i no 
es redueixen.  
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Altres aportacions rebudes 
 

 Proposta Altres 

Referència: P04 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

Zona:  Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre d’Esplai: 
Esplai Sant Pere i 
Sant Pau 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Criteris ecològics a l'hora de 
triar la localització de les 
trobades 

Tenint en compte la intenció ecològica del MCECC en 
els últims anys, s'hauria de tenir en compte el criteri de 
bona connectivitat en transport públic a l'hora de triar les 
seves localitzacions.  Enguany per a la selecció de Lliçà 
de Vall i la Conreria, s'ha optat per dos indrets que no es 
troben amb estacions de tren properes dificultant la 
possibilitat d'arribar en mitjans més ecològics a la 
majoria de centres del moviment.  Han pensat quants 
cotxes i/o autocars provocaran que es desplacin per les 
carreteres en lloc de fer-ho en transport públic? 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Valorem molt positivament la consciència ecològica expressada en aquesta aportació, no 
obstant això no podem compartir el contingut exposat. El MCECC desenvolupa la seva 
activitat en un espai molt divers i extens, per això ha de fer activitats a tot arreu buscant un 
equilibri territorial. 
 
Cal dir que hi ha indrets que gaudeixen d’una millor connexió que d’altres però, en cas que  
s’hagi escollit un lloc que no presenti una connexió de transport públic òptima, des del 
Moviment es faciliten transports col·lectius que minimitzen l’impacte ecològic de les nostres 
accions.  
 

 Proposta Altres 

Referència: P05 Nom de la persona: Arnau Rulló i Gonzalo 

Zona:  Zona 08: Baix Llobregat Sud Centre d’Esplai: 
Esplai Sant Pere i 
Sant Pau 

Plantejament de la proposta: Justificació de la proposta: 

Supressió de l'obligatorietat a 
la formació de beques d'estiu 

Els darrers dos anys hem estat obligats a participar 
d’una formació sobre beques d’estiu per tal de poder 
accedir a aquestes. Des del nostre parer, aquesta 
formació es cada any la mateixa en la seva major part i a 
més significa una trava per a les famílies que a través 
dels centres volen accedir a aquests recursos.  És per tot 
això que proposem cancel•lar aquesta formació atès que 
el model de beques no és nou i que la responsabilitat de 
traspassar entre monitors com es tramiten es dels 
centres d’Esplai i son aquests qui s’han de 
responsabilitzar que es faci correctament. 
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 Resposta del Consell Directiu: 
 
Davant la proposta realitzada indicar que es valorarà cada cas de manera individual. Si la 
persona que gestiona les beques d’estiu és la mateixa que l’any anterior i no es va produir cap 
incidència en la gestió, aquesta formació no serà obligatòria. 
 
En cas que hi hagi un canvi de referent o s’hagin produït diverses incidències en el procés 
anterior, la formació seguirà essent obligatòria. 
 
Per últim indicar que, a causa de l’alta rotació de persones que realitzen aquesta gestió als 
centres, la difusió de la formació seguirà remarcant la seva obligatorietat. 
 
 
 
 


