Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària del MCECC
30 de gener de 2021. Telemàtica
Benvolgut/da responsable,
El proper 30 de gener de 2021, 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, degut a la
situació sorgida per la COVID-19 i per primera vegada en la història del MCECC, es realitzarà
en format telemàtic.
L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del nostre Moviment i és aquí on farem balanç del
que ha passat durant l’any 2020 (memòria, tancament econòmic...) i presentarem i decidirem les
línies de futur del 2021 (Pla accions, calendari, pressupost...), dos anys ben incerts i excepcionals
en què continuarem treballant per garantir una educació en el lleure de qualitat i segura per als
infants i joves. 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 com preveiem realitzar
les trobades del 2021, la Trobada de monitors/es el 13 i 14 de març i la TrocaJove el 15 i 16
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. Si teniu algun dubte podeu participar de la presentació de documents
el dimecres 13 de gener o utilitzar el formulari habilitat [].
En el marc de l’Assemblea, s’hauran de renovar una part dels membres de l’actual Consell
Directiu, raó per la qual el 27 de novembre es va obrir el període de presentació de candidatures
[] que es tancarà el 10 de gener. El MCECC necessita persones compromeses i amb empenta
per liderar-lo i executar el mandat de l’Assemblea.
En nom propi, del Consell Directiu i de l’Equip Tècnic del MCECC, us volem fer un agraïment
per tota la tasca realitzada aquest 2020, en uns moments tant complexos i incerts com els que
estem vivint. No perdeu aquesta motivació i força, ens teniu al vostre costat per seguir compartint
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 i esperançadora entrada
a l’any 2021.
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! Ens retrobem telemàticament el
30 de gener o en la jornada formativa prèvia el divendres 29 i recordeu #AraMésQueMaiEsplai
Una salutació ben afectuosa,

Xavi Nus i Garrell
President del MCECC
Barcelona, 28 de desembre de 2020
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Convocatòria

Assemblea General Ordinària del MCECC
◼
◼
◼
◼

Persones convocades: Membres de l’AGO del MCECC
Dia de realització: 30 de gener de 2021
Hora de realització: De 9:30h a 14:30h
Lloc de realització: Telemàticament

L’Assemblea comptarà amb el següent,

Ordre del dia:
1. Pregària, benvinguda i presentació del funcionament de l’AGO.
2. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la passada Assemblea General Ordinària, del 1 de
febrer del 2020 al Vendrell.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria del MCECC corresponent a l’any 2020.
4. Presentació dels nous Candidats al Consell Directiu i posterior votació.
5. Trobades 2021
a. Trobada de Monitors/es (13 i 14/03/21)
b. TrocaJove (15 i 16/05/21)
6. Benvinguda als nous membres electes i comiat d’alguns membres actuals del Consell
Directiu del MCECC
7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Accions del MCECC per a l’any 2021
8. Àmbits del MCECC
a. Àmbit d’Animació de la Fe
b. Àmbit Pedagògic
c.

Àmbit d’Educació per la Justícia Global

9. Projectes al MCECC
a. Seguiment dels actuals
b. Aprovació, si s’escau, de noves propostes
10. Presentació i aprovació, si s’escau, del Calendari previst pel curs 2021-2022
11. Presentació i aprovació, si s’escau de l’informe econòmic 2020 i 2021 (tancament
econòmic corresponent a l’any 2020 i pressupost corresponent a l’any 2021).
12. Informacions diverses
13. Precs i preguntes
14. Cloenda Assemblea General Ordinària MCECC 2020 (inclou el lliurament dels Premis
InnovAct)
*Els punts informatius que no requereixin votació, es podran moure en funció del desenvolupament de l’Assemblea

Pàg. 2 de 2

Numància, 149 – 151

Rev. 0 (01/09/2013)

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

IQ-MCECC-01

