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Un any més, arriba l’Assemblea General Ordinària (AGO) del MCECC! Com bé sabeu, 

participar-hi activament és un dret i, alhora, un deure de tots els centres d’esplai 

federats.   

Tal com està previst al calendari general del Moviment, es realitzarà el dissabte 30 de 

gener de 2021 i, a causa de la situació generada per la covid-19, per primera vegada es 

durà a terme de manera telemàtica. D’altra banda, i com és tradicional, la nit anterior a 

l’AGO realitzarem la “Jornada de responsables”, que consistirà en una formació que 

servirà per mantenir el caliu que es generava en la jornada prèvia amb els i les 

responsables dels centres. 

En termes generals, l’horari previst serà:  

 

 Divendres 29/01/21 | 22 - 23 h | Jornada de responsables 

 Dissabte 30/01/21 | 9.30 – 14.30 h | Assemblea General Ordinària del MCECC.  

 

 

L’Assemblea ha de ser un espai participatiu i, per això, cal comptar amb l’aportació de 

tothom que vulgui. Com és habitual, s’ha creat un formulari [] per tal que pugueu fer 

arribar les esmenes, propostes o preguntes respecte als documents de l’assemblea.   

 

Us animem a que analitzeu els documents amb el vostre equip de monitors/es i feu 

arribar les vostres conclusions a través del formulari.   

Teniu temps fins al pròxim 18 de gener de 2021!  

   

També us recordem que, com cada any, podeu presentar projectes per a ser 

considerats per l’Assemblea. Trobareu tota la informació a la pàgina web []. 

  

https://forms.gle/CSkEWyz2mhLRtXTi6
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/projectes
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Com tots els grans esdeveniments, una assemblea requereix una bona preparació. A 

continuació, us resumim el calendari previ a l’AGO:   

 

 Dos mesos abans de l’assemblea (27/11/2020): el Consell Directiu va 

comunicar als centres d’esplai les places vacants per ser membre del Consell 

Directiu i l’obertura del termini de presentació de candidatures [].   

 

 Un mes abans de l’assemblea (30/12/2020): s’envia tota la documentació de 

l’assemblea als centres d’esplai en una tramesa electrònica i postal.  

 

 IMPORTANT Durant el mes previ a l’assemblea (gener): els Territoris i les 

Zones, els centres d’esplai, els equips de responsables de centres, els monitors/es, 

etc. treballen la documentació amb deteniment i demanen els dubtes als membres 

del Consell Directiu o de l’Equip Tècnic del MCECC. La data límit és 

el 18/01/2020. Podeu participar a través del formulari d’aportacions! []    

 

 Vint dies abans de l’assemblea (10/01/2020): data límit de presentació de 

candidatures per formar part del Consell Directiu del MCECC.  

 

 Disset dies abans de l’assemblea (13/01/2020): presentació pública dels 

documents de l’Assemblea. A les 19.00h, en format telemàtic. Cal inscripció prèvia a 

través d’aquest enllaç  [] 

 

 Dotze dies abans de l’assemblea (18/01/2020):   

• Termini per presentar dubtes, propostes i esmenes.  

• Data límit per presentar projectes.  

 

 Deu dies abans de l’assemblea (20/01/2020):  comunicació de les candidatures 

que hagin arribat per entrar a formar part del Consell Directiu.  

 

 Cinc dies abans de l’assemblea (25/01/2020):   

• S’ha d’haver realitzat la inscripció per participar-hi! Molt important! []  

• S’enviarà el retorn de les esmenes i dubtes recollits.   

  

A més, tingueu en compte que:  

 S’ha d’haver lliurat la documentació de curs. Aquest és un pas necessari per 

poder exercir el dret a vot a l’assemblea!  

  

IMPORTANT Cada centre d’Esplai només disposarà d’un únic enllaç per a realitzar 

la connexió. En cas que hi hagi altres persones del mateix centre que vulguin assistir a 

l’Assemblea, la podran seguir a través d’un sistema streaming que es comunicarà 

oportunament.   

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-11-27-obertura-places-cd
https://forms.gle/CSkEWyz2mhLRtXTi6
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210118agoactepresentaciodocuments/nou
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210130AGO/nou
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Per a aquesta Assemblea s’han preparat els documents que us detallem a continuació: 

 Convocatòria amb l’ordre del dia. 

 Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2020. 

 Memòria del MCECC 2020.  

 Pla d’Accions del MCECC 2021. 

 Informe econòmic amb la previsió de tancament 2020 i el pressupost 2021. 

 Proposta de Calendari del MCECC 2021-22 

 

Com ja es va fer l’any passat, es convocarà una presentació pública dels 

principals ‘Documents de l’Assemblea General Ordinària’ el dia 13 de gener de 2020 a 

les 19.00h, en format telemàtic.  

 

L’horari previst d’aquest acte és:  

• 19.00h. Presentació de l’acció: Memòria 2020 i Pla d’Accions 2021.  

• 19.30h. Presentació econòmica: Previsió de tancament 2020 i Pressupost 2021.  

 

Per assistir-hi, cal inscriure’s a través d’aquest formulari []  

 

 

Tal com anem fent els darrers anys, us proposem participar en la Jornada de 

responsables la nit prèvia a l’assemblea. L’objectiu és disposar d’un espai formatiu i 

de debat, que també serveixi de cohesionador del Moviment. La jornada és una 

xerrada en línia sobre la resiliència.   

 

 A qui va adreçada la jornada?  

Aquesta jornada va adreçada a les persones o equips responsables dels centres 

d’esplai del Moviment. També a aquells/es monitors/es que tenen algun càrrec 

dins del centre (responsables pedagògics, consiliaris...).   

 

 Quin horari està previst?  

Divendres:  

• 22.00 - 23.00 h: Xerrada sobre la resiliència.  

  

A la jornada prèvia també hi poden participar persones que no vinguin a 

l’assemblea.    

  

https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210118agoactepresentaciodocuments/nou
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Per a la realització d’aquesta assemblea i de la jornada de responsables, és necessari 

tenir en compte:  

  

 Inscripció: Cal que realitzeu la vostra inscripció a través del formulari habilitat 

[] tant si veniu només a l’assemblea, com si veniu a l’assemblea i a la jornada de 

responsables.   

 

 Màxima participació: Per facilitar la bona gestió de l’AGO, només hi haurà una 

connexió amb dret a vot per centre d’esplai. Les altres persones que vulguin 

seguir l’Assemblea ho podran fer a través d’una connexió en directe. En cas que les 

persones sense dret a vot vulguin intervenir ho podran fer a través d’un mitjà 

establert. Properament es detallaran tots aquests aspectes.   

 

 Accés: L’accés per entrar a la sala virtual on es realitzarà l’AGO estarà 

obert mitja hora abans de l’inici per a poder anar comprovant totes les connexions.   

 

 Incidències: En cas que tingueu qualsevol incidència durant el dia de l’AGO 

podreu contactar a secretaria.mcecc@peretarres.org o trucar al telèfon 626 067 808 (no 

disposa de WhatsApp).   

 

 Informacions complementàries: Qualsevol novetat serà informada a través de 

correu electrònic o d’aquesta web.   

 

https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210130AGO/nou
mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org

