Esmenes, propostes i dubtes
recollits de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 2021
En el moment de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO) es va
donar a conèixer el corresponent calendari dels terminis. Aquest calendari preveia, entre
d’altres, un període perquè els Centres d’Esplai poguessin presentar esmenes, dubtes i/o
propostes en relació als punts inclosos a l’ordre 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 seu posicionament per part d’aquest òrgan.
Des del dia 30 de desembre de 2020 i fins al dia 18 de gener de 2021 es van rebre un total
de 29 aportacions (entre propostes, dubtes i esmenes) per part de diversos centres d’esplai.
El Consell Directiu, en dues reunions fetes el 20 i el 23 de gener, va valorar totes les
aportacions rebudes.
En el cas de les esmenes, la deliberació feta -com en tots els debats de valoració d’esmenesva 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 per què 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 consensuarne 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 la Memòria 2020

Proposta Memòria 2020
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Plantejament de la proposta:
Justificació de la proposta:
Promoure la realització de memòries anuals per part
dels centres d’esplai. Es pot elaborar una esquema
d’anàlisi que inclogui la reflexió sobre el procés
Fomentar que els centres es
d’acollida dels nous infants, faciliti una pauta de
coneguin millor a ells mateixos i
presentació, entre altres. En aquest anàlisi fora bo
el seu entorn i, en conseqüència
fomentar la inclusió de les dades estadístiques oficials
puguin corroborar o adaptar el
publicades per les diferents administracions públiques.
seu projecte eductiu.
Es podria recuperar materials d’anys enrere com a punt
de partida. Per exemple, els que es van oferir per
l’elaboració de plans estratègics als centres d’esplai.
Referència:

P01

Nom de la
persona:

 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell directiu s'anima als Centres d'Esplai a fer un recull no només de les seves
activitats, sinó també a afegir-hi dades sobre la situació de l'entorn (econòmiques,
demogràfiques, etc.). Si algú necessita suport a l'hora de preparar aquest recull ho pot
demanar a l'Equip de Promoció o a la persona referent del Consell Directiu. Anualment
s'elabora el Panoràmic, una enquesta i un posterior informe sobre l'impacte de les
organitzacions en la societat. S'anima als Centres d'Esplai a respondre'l, així com a
consultar-lo per obtenir dades d'interès.

Proposta Memòria 2020
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Plantejament de la proposta:
Justificació de la proposta:
Si bé el Pla Estratègic està penjat a través d’una
Publicar el Pla Estratègic 2021notícia i un enllaç de la Memòria, el seu accés podria
2023(25) en un espai accessible dins
ser més directe estant inclòs a l’apartat “Coneix el
del web del Moviment.
MCECC”, per exemple.
Referència:

P02

Nom de la
persona:

 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell Directiu es valora oportuna la proposta i es buscarà el lloc més adient per
penjar el document i fer-lo més accessible. A més a més, es recorda que aquest document
(i d'altres) es troben a la part d'arxiu del Gesplai.
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Aportacions rebudes al Pla d’Accions 2021

Esmena Pla d'Accions 2021
Arnau Subias i Solé i Joan Muntanté
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
ID1. Generar un debat sobre la
Debatre de quina manera el Moviment exterioritza
identitat cristiana del Moviment per
la seva identitat cristiana a través de la seva pròpia
arribar a acords comuns sobre el
activitat i la dels centres federats.
propi model d’Església.
Justificació de l’esmena:
El “ser” s’ha de manifestar en unes “accions”, que facin referència a allò que “s’és”. Cóm
ens manifestem perquè els altres ens reconeguin com el que som? No es tracta de debatre
allò que “som”, sinó com ho vivim, el com ens manifestem perquè els altres ens reconeguin.
La proposta de Pla d’Accions del 2021 dona a entendre que es debat la possibilitat de
mantenir o canviar la identitat cristiana del Moviment. Entenem que, en tot cas, el debat ha
de ser com manifestem la identitat cristiana del Moviment. En aquest sentit, el Pla Estratègic
2021-2023(25), pel que fa a l’apartat 01 – Identitat, parla de “redefinir la visió i el compromís
del Moviment vers l’opció cristiana i catalana”.
Referència:

E01

Nom de la
persona:

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E02

Nom de la
persona:

Jacob Espín Ordas
Centre
d’Esplai:
Proposta d’Esmena:

Zona/Territori: Zona 11: Vallès Occidental Oest

Consiliaris Zona 11

Text a esmenar:
ID1. Generar un debat sobre la
Iniciar un procés de reflexió sobre la manera com
identitat cristiana del Moviment per
els centres viuen la seva pertinença a l’Església i
arribar a acords comuns sobre el
oferir propostes concretes per treballar-ho.
propi model d’Església
Justificació de l’esmena:
Pensem que aquesta formulació és errònia, equívoca i pot portar a malentesos o generar
expectatives falses per:
Errònia: no es pot debatre allò que és essencial i identitari.
Equívoca: no hi ha models d’Església pròpiament dit, sinó maneres de viure la pertinença a
l’Església, el model de la qual el tenim definit en la Paraula de Déu i el Magisteri de
l’Església, no depèn de nosaltres.
Expectatives falses: hi ha temes que per la seva essència no poden ser sotmesos a debat
i podria donar la imatge que tot es pot debatre i posar en qüestió.

 Resposta del Consell Directiu:
El MCECC és un Moviment plural amb uns trets identitaris que el defineixen. Aquest ideari
és la nostra base, la identitat cristiana i la identitat catalana, fet que no es vol posar a
debat. El debat que es proposa engegar amb aquesta acció es refereix a la vivència
d'aquesta identitat entenent la pluralitat del Moviment.

Pàg. 3 de 18

www.peretarres.org/mcecc
Numància, 149 – 151

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Per aquest motiu, i per tal de clarificar el redactat el Consell Directiu, després de valorar
l’ E01 i E02, es fa una proposta de transacció ajustant el text en la línia del que planteja
el Pla Estratègic i de les dues aportacions rebudes, el nou redactat de la acció ID1 que
inclouria el Pla d’Accions que se sotmetria a votació seria: "Generar un debat per
redefinir la visió i el compromís sobre la identitat cristiana del Moviment i arribar a
acords comuns sobre la vivència i el sentit de pertinença a l’Església."
Per aquest motiu, si el centres que presenten les esmenes accepten el canvi, aquestes
no se sotmetran a votació.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E03

Nom de la
persona:

Alberto Hernández Ciprés

Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
ACCIÓ ID1
ACCIÓ ID1
Indicadors:
Indicadors:
a) Generar un grup de treball (membres del
a) Generar un grup de treball (membres
Consell Directiu, Consiliaris, Fundacions
del
Consell
Directiu,
Consiliaris,
diocesanes, membres del CRT, monitors i
Fundacions diocesanes, etc.).
monitores, etc.).
Justificació de l’esmena:
El treball de debat que es vol fer sobre la identitat cristiana del Moviment per arribar a acords
comuns sobre el propi model d’Església ha de reflectir la pluralitat del MCECC.
És per això que proposem que el grup que pilotarà aquest debat sigui el màxim de plural o
neutral possible. En conseqüència, volem que a aquest s’incorporin monitors i monitores i
membres del CRT amb opinions i posicionaments diferents que enriqueixin el debat.
Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. El Pla d’Accions que se sotmetrà a
votació inclourà aquesta modificació. Després de les tres esmenes E01, E02 i E03 el
redactat final que se sometrà a votació de l’acció ID1 serà:
Acció

Responsable
de l’acció

ID1. Generar un debat per
redefinir la visió i el
Consell
compromís sobre la
Directiu, Equip
identitat cristiana del
de Consiliaris i
Moviment i arribar a
Secretaria
acords comuns sobre la
Tècnica
vivència i el sentit de
pertinença a l’Església

Mitjans

Indicadors

Grup de
Treball, Àrea
d’Identitat i Pastoral
de la FPT, Consell
de Responsables
Territorials i Centres
d’Esplai

a. Generar un grup de
treball (membres del Consell
Directiu, Consiliaris, Fundacions
diocesanes, membres del CRT,
monitors i monitores...).
b. Disseny i treball a les reunions
territorials per part dels Centres
d’Esplai.
c. Document de reflexions fruit
del diàleg generat.

08029 Barcelona

a. S’ha generat el grup de
treball abans de l’abril de 2021.
b. S’ha realitzat el treball amb
un 75% dels centres d’Esplai.
c. Es disposa de les reflexions
abans de final d’any.
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Esmena Pla d'Accions 2021
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
ID2. Generar un debat sobre la identitat Debatre de quina manera el Moviment exterioritza
catalana
atenent
les
diferents la seva identitat catalana atenent les diferents
sensibilitats territorials del Moviment.
sensibilitats territorials del Moviment.
Justificació de l’esmena:
Tal i com s’ha fet referència a la identitat cristiana a l’esmena anterior, la proposta de Pla
d’Accions del 2021 dona a entendre que es debat la possibilitat de mantenir o canviar la
identitat catalana del Moviment. El Pla Estratègic 2021-2023(25), pel que fa a l’apartat 01 –
Identitat, parla de “posar en valor la identitat catalana i la promoció de la llengua”. És per
això que creiem que cal debatre com posem en valor la identitat catalana i la promoció de
la llengua.
Referència:

E04

Nom de la
persona:

 Resposta del Consell Directiu:
Igual que en l'acció ID1, el Consell Directiu interpreta que el debat que es genera és sobre
com es transmet i es viu aquesta Identitat Catalana atenent les diferents sensibilitats del
Moviment. En aquest cas proposa mantenir el redactat inicial.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E05

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Acció: ID3: Presentar Jesús com el referent del Moviment
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables
Territorials
Mitjans: Equip de Consiliaris i Àmbit d’Animació de la Fe
Addició
Indicadors: Publicació al butlletí, de forma periòdica, juntament amb les
pregàries, materials que permetin aprofundir en el coneixement de Jesús.
Resultat esperat: S’ha realitzat una publicació al butlletí per trimestre com
a mínim.
Justificació de l’esmena:
En tant que Moviment cristià, forma part del propi coneixement de l’entitat l’aprofundiment
en el coneixement de Jesús com a referent original.
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 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell Directiu es valora positivament l'aportació, com que els indicadors i
resultats que proposa és incloure en el butlletí diferents materials de forma periòdica,
després de consultar-ho amb l’Àmbit d’Animació de la Fe, es proposa abordar-ho dins
l’indicador b) de l'acció PM1.
Per aquest motiu, el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada, perquè es
treballarà en l’acció PM1.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E06

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Acció: ID4: Fomentar la celebració de les tradicions pròpies.
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables
Territorials
Mitjans: Àrea Tècnica de Comunicacions i Publicacions
Addició
Indicadors: Presentar les nostres festes i tradicions davant altres
propostes importades.
Resultat esperat: S’ha fet menció a les tradicions del proper trimestre en
alguna de les publicacions del Moviment.
Justificació de l’esmena:
Es bo preguntar-nos què celebrem en cada ocasió, per exemple, si la Castanyada o
Halloween, sense que la segona opció sigui necessàriament dolenta.

 Resposta del Consell Directiu:
En l'acció ID2 d'aquest Pla d'Accions s’especifica concretament en l’indicador c, la difusió
de festivitats i elements culturals. Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta
l’esmena proposada, perquè s’entén que ja està inclosa.
A més a més, es recomana als Centres d’Esplai poder recuperar la campanya "Obrim per
festes" editada pel Moviment el curs 2003-2004.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.
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Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E07

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Indicadors: Promoure la participació a trobades d’altres grups eclesials.
Resultat esperat: S’han difós al Butlletí trobades o actes segons s’ha
tingut coneixement per part del MCECC.
Justificació de l’esmena:
La participació d’alguns monitors i monitores no es limita únicament a l’Esplai sinó que
també formen part d’altres grups o participen de les seves accions o fins i tot fan també
voluntariat. Per exemple, anys enrere, des del Moviment s’havia promogut anar a Taizé.
Des del Moviment es pot fer difusió d’aquests altres actes i grups de referència religiosa al
Butlletí segons se’n tingui coneixement.
Addició a PM1

 Resposta del Consell Directiu:
L'objectiu d'aquesta acció ja es desenvolupa dins l'acció permanent del Moviment. Des
del butlletí o altres canals es fa difusió de les accions de les que es té coneixement (Vetlla
del CiE, Pasqües Joves, Activitats diverses de les Delegacions Pastorals de Joventut,...).
Si algú té coneixement d’alguna iniciativa que no s’està difonent ho pot fer arribar per a la
seva publicació posterior.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E08

Nom de la
persona:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané Vives

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Centre
d’Esplai:

C.E.L'Estel

Proposta d’Esmena:

Acció: PM3: Oferir contingut formatiu a monitors/es sobre el Magisteri de
l’Església
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables Territorials
Mitjans: Equip de Consiliaris i Àmbit d’Animació de la Fe
Addició
Indicadors: Presentar escrits o referències de publicacions internes i externes
del Moviment.
Resultat esperat: S’ha realitzat una publicació al butlletí per trimestre com a
mínim.
Justificació de l’esmena:
Poden haver monitors que cerquin una formació sobre l’Església, els seus documents,
discurs i història, i que, per diverses circumstàncies, no la trobin. És una tasca que el
Moviment amb trobades, amb escrits o amb referències pot facilitar.
També pot ser una informació necessària de l’essència del Moviment per alguns monitors.
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 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu entén que la finalitat d’aquesta proposta hauria de quedar resolta a
través de l’acompanyament que es fa per part de diferents col·lectius i accions (consiliaris
de centres i territorials, Àmbit d’Animació de la Fe, formacions, difusió de continguts,
recursos...). Si algun centre té alguna mancança es pot posar en contacte amb el seu
consiliari de referència per tal de poder traslladar i abordar a la Taula de consiliaris
diocesans.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E09

Nom de la
persona:

Arnau Rulló i Gonzalo

Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
ACCIÓ PM2.
Indicadors:
a) Generar un debat sobre dinàmiques de nivell
inicial.

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud

Text a esmenar:
ACCIÓ PM2.
Indicadors:
a) Generar un debat dinàmiques
de nivell inicial.
Justificació de l’esmena:
Proposem afegir la preposició per donar sentit a la frase.

 Resposta del Consell Directiu:
En aquest cas es tracta d'un error en el document que es va enviar a impremta. El
document que es va penjar al web en l’enviament de la convocatòria ja té aquest indicador
escrit de manera correcta: "Generar o recollir dinàmiques de nivell inicial" i és el text
que el Consell Directiu sotmet a votació.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.
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Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E10

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Indicadors: Afegir l’opció al Gesplai d’inscriure exmonitors/es en la relació
del curs.
Addició a PE1
Resultat esperat: S’han difós al Butlletí trobades o actes segons s’ha
tingut coneixement per part del MCECC.
Justificació de l’esmena:
En línies generals és una bona idea que aquelles persones que tenen un sentiment de “ser
monitors”, continuïn la seva vinculació rebent informació o seguint participant en alguns
moments.
La iniciativa de mantenir la relació amb antics monitors pot tenir dues vies. Una d’elles és
des dels propis centres, fent que incloguin en la seva relació de l’equip del centre a antics
monitors. A tal efecte, creiem convenient que el Gesplai ofereixi l’opció d’incloure a la relació
del curs exmonitors/es que continuen col·laborant d’alguna manera amb l’Esplai, sense que
aquesta inscripció tingui efectes en termes d’assegurances, convenis i altres.

 Resposta del Consell Directiu:
El Gesplai ja permet dur a terme aquesta acció. Un cop han acabat la seva tasca al Centre
o Club d’Esplai, les persones es poden seleccionar com a tipus col·laborador/a. A més a
més, dins el curs actual es poden crear comissions i vincular-hi persones que no
participen activament a les activitats d'esplai, i/o afegir-les directament al llistat del curs
sense vincular-los a cap activitat concreta.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada perquè aquesta
funcionalitat ja existeix.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
PE2 b): Generar elements per Generar elements per mantenir la vinculació́ amb
mantenir la vinculació́ amb els exmonitors/es (butlletí, felicitació́ Nadal, invitació
exmonitors/es (butlletí́, felicitació́ activitats,..), bé hagin participat o no d’Àmbits,
Nadal, invitació́ activitats,..).
Comissions i Projectes del MCECC.
Justificació de l’esmena:
Creiem important remarcar que aquesta vinculació estigui oberta a exmonitors/es sense
estar condicionada a l’haver participat o no d’Àmbits, Comissions o altres grups de treball
del Moviment.
Referència:

E11

Nom de la
persona:
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 Resposta del Consell Directiu:
En la redacció de l’indicador ja es tenia present arribar a totes les persones exmonitores,
independentment de la seva participació en Àmbits, Comissions i Projectes. És per això
que el Consell Directiu accepta l’esmena proposada. El Pla d’Accions que se sotmetrà
a votació incorpora aquesta correcció.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E12

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Indicador: Conèixer els indrets amb la seva història i costums.
Addició a EP2
Resultat. El manual publicat ha inclòs històries, costums i dites, o on
podem trobar-les.
Justificació de l’esmena:
Al fer la descoberta un lloc és important que també es conegui la seva història i les
particularitats. És important fomentar entre monitors/es aquest aspecte a l’hora de preparar
una excursió.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu no accepta l’esmena proposada. Tot i això, com que és important
conèixer els indrets on es fan les excursions, es mirarà d'incoporar aquest element a les
noves rutes, si és possible.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E13

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
EG1.
Promoure
la
Promoure la participació́ de tota la comunitat educativa -infants,
participació́ infantil als
monitors/es, famílies i institució- als Centres i Clubs d'Esplai.
Centres d'Esplai.
Justificació de l’esmena:
És important implicar, no solament als infants, sinó també les famílies i la parròquia/institució
titular en la construcció del projecte de l’esplai.
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 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu comparteix la importància del paper que juga cadascun dels agents
que formen la comunitat educativa. Altres anys s’ha fet un treball amb alguns dels altres
agents i per tant l’acció que es proposa aquest any pretén centrar-se en el paper que
poden arribar a tenir el infants dins el Centre o Club d’Esplai.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E14

Nom de la
persona:

Alberto Hernández i Ciprés

Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
ACCIÓ ES1
ACCIÓ ES1
Indicadors:
Indicadors:
c) Generació d’una comissió transversal per c) Generació d’un àmbit per treballar el
treballar el feminisme i la perspectiva de feminisme i la perspectiva de gènere.
gènere.
Resultat esperat:
Resultat esperat:
c) S’ha generat un àmbit i s’han decidit les
c) S’ha generat una comissió i s’han decidit les accions a dur a terme.
accions a dur a terme.
Justificació de l’esmena:
Segons el punt 6.1. del reglament de règim intern, els àmbits són espais de reflexió-acció
que pretenen desenvolupar temàtiques d’interès per al conjunt del MCECC.
És per això que tot prenent les paraules del consell directiu a l’AGO del 2017, proposem
que el treball sobre gènere esdevingui un àmbit del moviment i no s’hagi de votar cada any
la continuïtat del projecte igual que no es fa amb els altres àmbits del moviment.
Si la idea de la comissió transversal és fer-la desaparèixer el dia que s’arribi a la plena
igualtat, el mateix reglament de règim intern ja preveu quan un àmbit ha de desaparèixer.
Zona/Territori:

Zona 08: Baix Llobregat Sud

 Resposta del Consell Directiu:
Després d’una reflexió interna del Consell Directiu, s’opta per mantenir el treball del
Projecte de Perspectiva de Gènere, per tal que pugui continuar generant recursos per als
Centres i Clubs d’Esplai. És per això que s’ha acordat amb les persones que en formen
part poder presentar una proposta a llarg termini (3 anys), no a un any vista. D’aquesta
manera no serà necessari que la proposta s’aprovi anualment per l’Assamblea, tot i que
caldrà presentar la feina feta i es motivarà la inclusió d’alguna acció en els propers Plans
d’Accions. Paral·lelament, el Consell Directiu generarà una comissió interna per tal
d’abordar aquesta temàtica i marcar les línies per treballar-ho de forma transversal en el
conjunt del Moviment.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.
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Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E15

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Acció: XC2: Fomentar la participació en la vida pròpia de les institucions
titulars dels centres d’esplai.
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables
Territorials
Mitjans: Reunions territorial
Addició
Indicadors: Reunió del CD i els CRTs amb responsables i consiliaris de
centre per territoris establir pautes de participació i seguiment dels centres
a la parròquia o entitat titular.
Resultat esperat: Representació del MCECC (CD/CRT/Equip de
Consiliaris) s’ha reunit amb els responsables i consiliaris dels centres per
territoris al llarg de l’any per tractar aquesta qüestió.
Justificació de l’esmena:
S’han realitzat algunes trobades d’aquest sentit. Malgrat tot, resulta important que el treball
sigui continuat i periòdic, any rere any. L’important és que el centre sigui permanentment
actiu a l’entitat titular.

 Resposta del Consell Directiu:
Cal vetllar per una bona relació entre el Centre/Club d’Esplai i l’entitat titular. Per això dins
a l’acció permanent del Moviment es compta amb les figures de l’Equip de Promoció,
referents del Consell Directiu i Equip de consiliaris per tal de fer un acompanyament i
seguiment en aquesta bona entesa.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E16

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Text a
esmenar:

Proposta d’Esmena:

Addició

Acció: XC3: Fomentar la participació dels centres a la vida eclesial.
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables Territorials
Mitjans: Equip de Consiliaris
Indicadors: Reunió de l’Equip de Consiliaris del MCECC amb els consiliaris de
centre per fer un treball conjunt de participació dels esplais a la vida eclesial.
Resultat esperat: L’Equip de Consiliaris s’ha reunit amb els consiliaris de
centre per territoris al llarg de l’any.
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Justificació de l’esmena:
Fruit de la identitat dels centres d’esplai, aquets també s’han d’implicar en la vida eclesial i
compartir experiències amb altres grups, com per exemple del mateix Arxipestat. Creiem
que el Moviment pot aportar als esplais mètode i propostes sobre com implicar-se a nivell
eclesial. El treball amb els consiliaris pot ser una bona manera de canalitzar aquesta
participació.
S’han realitzat algunes trobades amb els consiliaris dels centres. Malgrat tot, resulta
important que el treball sigui continuat i periòdic, any rere any.

 Resposta del Consell Directiu:
En el Pla d’Accions 2019, en concret a l’acció EM4, es va posar el focus en la realització
d’aquestes reunions entre els consiliaris dels Centres i Clubs d’Esplai i els consiliaris
territorials. Des de llavors s’ha incoporat en l’acció permanent del Moviment i s’ha vetllat
perquè aquestes es mantinguin. Les realitats territorials són molt diverses i això fa que hi
hagi diferències en la seva realització. Val a dir que anualment es duen a terme les
Jornades de Consiliaris, on es convida a participar a tots els consiliaris dels Centres i
Clubs d’Esplai. A més a més, des de l’Àmbit d’Animació de la Fe i l’Equip de Consiliaris,
segons marcava el Pla d’Accions del 2020, s’ha publicat el Manual de l’Animació de la Fe
(agents claus).
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E17

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Acció: XM3: Fer present la vida del Moviment i els seus centres federats
als mitjans de comunicació eclesials.
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables
Territorials
Addició
Mitjans: Àrea Tècnica de Comunicació
Indicadors: Generar informacions pels mitjans eclesials sobre activitats
del Moviment i dels centres federats.
Resultat esperat: S’ha realitzat una publicació al trimestre com a mínim.
Justificació de l’esmena:
És important donar a conèixer el treball del Moviment i dels centres en el sí de l’Església.
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 Resposta del Consell Directiu:
L'objectiu d'aquesta acció ja es desenvolupa dins l'acció permanent del Moviment. Tant
des del Moviment com des del conjunt de la Fundació Pere Tarrés es vetlla per tenir
aquesta presència. Per exemple, durant el 2020 hi ha hagut un total de 43 impactes en
mitjans religiosos.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.

Esmena Pla d'Accions 2021
Referència:

E18

Nom de la
persona:

Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
Text a
esmenar:

Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
C.E.L'Estel
d’Esplai:

Proposta d’Esmena:

Acció: XS3: Informar sobre altres entitats socials que ofereixen servei de
voluntariat.
Responsable de l’acció: Consell Directiu i Consell de Responsables
Territorials
Addició
Mitjans: Àrea Tècnica de Comunicació
Indicadors: Donar a conèixer a monitors/es altres serveis de voluntariat
oferts per entitats eclesials en l’àmbit social.
Resultat esperat: S’ha donat a conèixer un servei de voluntariat social al
trimestre.
Justificació de l’esmena:
Alguns monitors/es potser que més enllà de l’esplai vulguin col·laborar com a voluntaris
d’altres projectes socials. La participació en accions socials per part de monitors/es pot
enriquir la seva experiència i de retruc allò que transmeten als infants.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu considera que aquesta acció també forma part de l'acció permanent
del Moviment. Quan iniciatives de voluntariat han arribat a mans del Moviment s'han difós
pels canals corresponents (Càrites del Bisbat de Sant Feliu, Crida de voluntariat durant la
pandèmia, Recompte Sense Llar d'Arrels, etc.). És dificil arribar al detall de totes aquestes
opcions tan diverses territorialment i s'anima als Centres i Clubs d'Esplai a compartir
aquestes accions en el si de les reunions Territorials i amb les seves entitats titulars.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2021.
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Proposta Pla d'Accions 2021
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona/Territori: Zona 02: Eixample, Les Corts
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Plantejament de la proposta:
Justificació de la proposta:
En la realització de l’acció XM1 relatiu a la
L’emissió del contingut de la radio MCECC pot
ràdio MCECC, plantegem parlar amb
donar a conèixer el Moviment, la seva activitat
Radio Estel o algun altre mitjà la cessió
i la dels centres federats, especialment en un
d’un espai per emetre el contingut, encara
públic amb valors com els del nostre ideari.
que sigui en part.
Referència:

P03

Nom de la
persona:

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu agraeix l'aportació i en el disseny previst en l’acció XM1 es tindrà en
compte aquesta proposta per tal de trobar la millor manera de difondre el recurs.

Proposta Pla d'Accions 2021
Arnau Subias i Solé i Joan Muntané
Vives
Centre
Zona 02: Eixample, Les Corts
Zona/Territori:
C.E.L'Estel
d’Esplai:
Plantejament de la proposta:
Justificació de la proposta:
Es tracta de materials que es van enviar fa anys als
Publicar al web els documents
esplais els poden seguir essent útils. La seva
“Imagina...acció”
editats anys
publicació a l’apartat de recursos del web del Moviment
enrere pel Moviment.
pot facilitar-ne l’accés i que els esplais en facin ús.
Referència:

P04

Nom de la
persona:

 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell Directiu s’agraeix la proposta i es manifesta que s'intenten recuperar i
organitzar tots els materials fets pel Moviment en l'apartat de recursos del web. Es
demana que si es localitzen materials antics que no es trobin indexats es facin arribar per
tal d'actualitzar-ho.

Proposta Pla d'Accions 2021
Referència:

P05

Nom de la
persona:

Arnau Rulló i Gonzalo

Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Justificació de la proposta:
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.

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud
Plantejament de la proposta:
Plantejar celebrar una trobada
general cada 5 anys, esdevenint la
propera al 2023 i després de
l’anàlisi i valoració de la situació per
tornar-la a desenvolupar.
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 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell Directiu es comparteix que Vèrtex va ser un gran esdeveniment, des de
la seva organització prèvia fins a la seva celebració. Plantejar una d'aquestes trobades
requereix un esforç molt important, tan econòmicament com de recursos humans, que ara
mateix no es veu possible assumir. Actualment les comissions de les dues trobades del
Moviment (Trobada de Monitors i Monitores i TrocaJove) compten amb un número reduït
de voluntaris i voluntàries i escalar-ho al nivell d’una Trobada General no es veu viable.
La situació de pandèmia actual no ha permés una reflexió sobre la qüestió.

Dubte Pla d'Accions 2021
Referència:

D01

Nom de la
persona:

Arnau Rulló i Gonzalo

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud

Centre
d’Esplai:

Centre d'Esplai Sant Pere
i Sant Pau

Plantejament del dubte:
A l’acció ID1, s’especifica com es desenvoluparà el debat sobre la identitat cristiana. A la
ID2, en canvi, no es menciona gens com serà el debat ni qui hi participarà. Com està previst
desenvolupar-lo? En quins espais de participació? Qui hi intervindrà del debat?

 Resposta del Consell Directiu:
L'aprovació del Pla d'Accions és el tret de sortida del que es durà a terme al Moviment
durant tot l'any. És per això que la concreció d'alguna de les accions es realitza un cop
aprovat. Aquest treball serà comptant amb els Centres i Clubs d'Esplai i el Consell de
Responsables Territorials, tal i com s'indica als mitjans.

Dubte Pla d'Accions 2021
Referència:

D02

Nom de la
persona:

Arnau Rulló i Gonzalo

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud

Centre
d’Esplai:

Centre d'Esplai Sant Pere
i Sant Pau

Plantejament del dubte:
Respecte de l'acció XM1, com està previst que es dugui a terme el programa de ràdio? Qui
hi participarà i qui marcarà la línia editorial?

 Resposta del Consell Directiu:
L'aprovació del Pla d'Accions és el tret de sortida del que es durà a terme al Moviment
durant tot l'any. El primer indicador de l'acció marca que s'ha de fer aquest disseny, per
tant aquesta concreció serà durant la primera fase. Pel que fa la generació de continguts
caldrà comptar amb tots els col·lectius del Moviment.
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Aportacions rebudes a l’Informe Econòmic

Dubte Tancament Econòmic 2020
Referència:

D03

Nom de la
persona:

Arnau Rulló i Gonzalo

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud

Centre
d’Esplai:

Centre d'Esplai Sant Pere
i Sant Pau

Plantejament del dubte:
Quins són els criteris socials que han de seguir els diferents patrocinadors de la revista
Estris?

 Resposta del Consell Directiu:
Actualment les diferents publicitats que apareixen a la revista Estris venen de l'APPEC
(Associació de Publicacions Periòdiques en Català) i aquestes són necessàries per
assegurar part del manteniment de la revista. Internament, en alguna ocasió s'ha plantejat
la possibilitat de buscar altres publicitats (actualment no en tenim), si s'aconseguissin i es
poguessin generar ingressos es poden establir criteris socials. Si es coneixen entitats que
podrien estar interessades s'agrairà que ho feu saber. Dins l’equip de Comunicació del
MCECC ja fa un temps que es va valorar que la publicitat de la revista pogués anar en la
línia dels valors que es promouen en els seus continguts, així que serà una línia de treball
a tenir en compte.

Altres aportacions rebudes

Proposta Altres
Referència:

P06

Nom de la
persona:

Alberto Hernández i Ciprés
Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Justificació de la proposta:

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud
Plantejament de la proposta:
Proposem habilitar durant tot l’any una
bústia per tal de realitzar preguntes i
propostes escrites al Consell Directiu i
que aquestes siguin respostes en la
propera reunió d’aquest.

Tot i la disponibilitat per correu electrònic, creiem
convenient fer-ho per tal de donar publicitat a les
preguntes dels centres i a les respostes que es
donin.

 Resposta del Consell Directiu:
Com es comenta en la justificació, aquesta disponibilitat hi és sempre i disposeu dels
contactes per fer-ho al web. S’aprofita aquesta proposta per deixar també el contacte de
l'Equip de Presidència (presidencia.mcecc@peretarres.org) i es reitera la disponibilitat
dels membres de l'Equip Tècnic, Consell Directiu i Consell de Responsables Territorials
per atendre les diferents qüestions i traslladar-ho a qui correspongui per donar la resposta
oportuna.
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Proposta Altres
Referència:

P07

Nom de la
persona:

Alberto Hernández i Ciprés
Centre
Centre d'Esplai Sant Pere
d’Esplai: i Sant Pau
Justificació de la proposta:

Zona/Territori: Zona 08: Baix Llobregat Sud
Plantejament de la proposta:
Atès que a moltes de les respostes a
les nostres preguntes citeu capítols
de la revista Estris on podem trobar
aquesta informació, proposem que es
pengin a l’estris.cat tots els números
fins a l’actualitat.

L’hemeroteca de la web estris.cat, arriba fins al
número 164, novembre del 2008. Per a la
consulta d’exemplars posteriors, els membres del
MCECC hem de pagar per tal de gaudir-los.

 Resposta del Consell Directiu:
Actualment, i tal com marcava el Pla d'Accions 2020, en l’acció EP1 s'està treballant en
l'actualització del portal estris.cat. En aquest nou portal s’actualitzarà l’hemeroteca i es
penjaran el últims números de la revista, però sempre es deixarà un marge de temps entre
la publicació en paper i el format pdf al web. Si algú necessita algun número en concret
se li pot facilitar.

Dubte Altres
Referència:
Zona/Territori:

D04

Nom de la
persona:

Alberto Hernández i Ciprés

Zona 08: Baix Llobregat Sud

Centre
d’Esplai:

Centre d'Esplai Sant
Pere i Sant Pau

Plantejament del dubte:
A la memòria de l’any 2019, aprovada a l’anterior assemblea, en el punt EC7 es comenta
que s’han cercat persones per tirar endavant un projecte de mentoratge i acompanyament
als centres d’Esplai. Que s’ha realitzat durant l’any 2020 amb aquestes persones? Hi ha
alguna acció prevista per al futur?

 Resposta del Consell Directiu:
Actualment, degut a la situació generada per la Covid-19 durant el 2020, aquest tema no
s'ha abordat i de moment no es preveu cap més acció al respecte. Es manté aquesta
detecció de persones per si convingués utilitzar-ho en un futur. Ara mateix ens cal
recuperar la normalitat dels centres i les seves activitats.
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