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19.696  
Infants, adolescents i joves 

als Centres d’Esplai

199  
Centres d’Esplai

3.945  
Monitors i monitores

376 
Activitats

Centres i Clubs d’Esplai i Grups 
de Colònies

3.958 
Subscripcions de  
la revista Estris

1.334  
Beques per a les 
activitats d’estiu

DADES generals
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PRESENTACIÓ 

Finalitzem el 2020 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 a pensar cap on anem el 2021. L’any 2020, un any que 
recordarem com aquell que ha capgirat i modificat gran part de les 
nostres activitats, però tot i això no ens hem aturat! Iniciàvem l’any 
amb l’Assemblea al Vendrell i amb la jornada formativa prèvia. La 
següent activitat marcada al calendari era la TrocaJove, el 14 i 15 de 
març a Lliçà de Vall, que va quedar anul·lada per la pandèmia, igual 
que la Jornada de Monitors/es.

 
Aquell 14 de març es va iniciar un llarg confinament, que ens deixaria infants, joves i monitors/es a les 
nostres cases i sense possibilitat de realitzar l’activitat d’Esplai els caps de setmana. Ràpidament els Centres 
i Clubs d’Esplai  vam començar a generar moltes propostes per les xarxes i en format telemàtic per arribar 
als infants i joves. Les reunions i les diferents activitats territorials previstes es van reconvertir i adaptar per 
realitzar-se en línia, i vam canviar les sales dels nostres locals de trobada per la pantalla de l’ordinador.
 
Vam arribar a l’estiu i, gràcies a la responsabilitat assumida pels monitors/es, vam ser dels primers agents 
educatius a recuperar el contacte amb els infants: les activitats d’estiu van ser una realitat. Les activitats de 
lleure han estat un espai on, gràcies al quotidià, els infants i joves han anat adquirint aquestes noves rutines 
d’higiene freqüent, neteja, ventilació d’espais i distanciament físic entre persones, que no social. Tots aquests 
aprenentatges adquirits van servir per iniciar un nou curs que continuava essent incert. Moltes gràcies per 
tota la tasca realitzada.

En les pàgines següents trobareu el recull de tot el que hem realitzat durant aquest any. Iniciarem amb la 
valoració del Pla d’accions, que és el fil més rellevant que ha guiat el nostre caminar durant el 2020. Algunes 
d’aquestes accions s’han hagut d’adaptar, atesa la situació sorgida per la covid-19. Les accions que ja s’han 
consolidat passaran a la nostra acció permanent com a MCECC.

Us vull recordar que l’Equip Tècnic, el Consell Directiu, els Responsables Territorials i els Consiliaris estem 
al vostre costat, ara i sempre, per donar-vos suport en tot allò que necessiteu. Plegats podrem consolidar i 
seguir sumant en aquest projecte en constant Moviment! Continuem treballant junts i juntes per l’educació 
en el lleure! SOM MONITORS/ES, SOM MOVIMENT!
 
Iniciem l’any amb energia, il·lusió i esperança per continuar realitzant educació en el lleure amb les condicions 
actuals. No podem defallir, ara ens toca dir #AraMesQueMaiEsplai. Moltes felicitats per la vostra tasca i el 
vostre compromís, junts Som Moviment. VISCA l’ESPLAI!!  

Xavi Nus i Garrell      
President del MCECC



5

PLA D’ACCIONS 2020  / resultats
EIX MOVIMENT

EM1. ENFORTIR LES REUNIONS TERRITORIALS COM A ESPAI DE TREBALL I CONNEXIÓ DELS CENTRES D’ESPLAI

A)  Durant els mesos de febrer i març es van fer un 
seguit de reunions emmarcades en el nom de 
#XarxaMCECC que van servir per fer un recull de tots 
els aspectes que els centres d’esplai, els territoris i 
les seves responsables consideraven importants de 
tractar en referència a la xarxa territorial que tenim 
com a Moviment. Amb una participació d’unes 80 
persones, s’han anat tractant els diferents temes, 
posant especial èmfasi en les reunions territorials i en 
els resultats exposats en el CRT del 6 de juny.

B i C)  El resultat ha estat la guia de reunions territorials on es fa un recull de bones pràctiques per a desenvolupar-
les.      A més a més, al CRT d’inici de curs es va incloure una formació per a treballar aquesta guia i, després,  
se n’ha valorat la implementació en el sí dels Equips Territorials.

EM2. COMPARTIR EL CONEIXEMENT SOBRE EL BON ÚS DE LES CASES DE COLÒNIES I ELS TERRENYS D’ACAMPADA

La Llitera      ha estat promocionada en el si del Moviment, però també s’ha obert a altres federacions d’educació en 
el lleure.

A) Actualment compta amb 94 entrades (a 14/12/2020), sobretot gràcies a la promoció que se n’ha fet a nivell 
territorial.

B) La formació prevista pel Campus MCECC d’estiu es va anul·lar per les circumstàncies derivades de la pandèmia 
i no es va considerar oportú realitzar-la al Campus MCECC d’inici de curs, ja que es va valorar buscar formacions 
més adaptades a la necessitat actual. 

C) Pel que fa al document de revisió de bones pràctiques, a l’estiu es va difondre tant al butlletí del responsable com 
al butlletí del monitor/a. 

https://peretarres.sharepoint.com/sites/MiX/MCECC/EQUIPS/CONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS?id=%2Fsites%2FMiX%2FMCECC%2FEQUIPS%2FCONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS%2F2020%2D21%20%2D%20CRT%2F%23xarxaMCECC%2FGuia%20de%20REUNIONS%20TERRITORIALS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMiX%2FMCECC%2FEQUIPS%2FCONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS%2F2020%2D21%20%2D%20CRT%2F%23xarxaMCECC 
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2019_pautes_bon_us
http://lallitera.estris.cat/
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A) Hi ha un guió fet, fruit de les reunions de treball amb 
la figura de consiliaris i consiliàries.

B)  El manual amb les tasques de consiliari/ària territorial 
es va realitzar durant el mes de juliol, de manera 
conjunta amb el manual sobre la figura d’animador/a 
de la fe.  

EM3. HOMOGENEÏTZAR LES TASQUES DE LA FIGURA DEL CONSILIARI TERRITORIAL 

EM4. CREAR UN BANC DE RECURSOS I NECESSITATS DELS CENTRES D’ESPLAI 

A) Es va fer una recollida d’informació en el si del CRT del 
7 de març. Es va crear un grup de treball en el si del 
Consell Directiu.

B) S’ha dissenyat l’esquema de l’eina amb els ítems que 
caldrà recollir i el detall del seu funcionament, amb una 
interfície molt semblant a La llitera. Resta pendent, però, 
trobar les persones que ho puguin dur a terme a nivell 
informàtic. S’espera tenir-ho acabat al llarg del primer 
trimestre del 2021.

EM5. ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL MOVIMENT (2021-2023)

Una comissió dins del Consell Directiu va dissenyar el procés 
participatiu d’elaboració del Pla d’accions fins a la seva 
consecució final. També estàvem assessorats i guiats per la 
consultora PWC.

A) Es va realitzar una diagnosi de manera transversal amb el 
CRT, l’Equip tècnic i el Consell Directiu.

B) El treball propositiu posterior es va dur a terme amb els 
diferents agents implicats al Moviment: Centres d’Esplai, 
Consell Directiu, Equip Tècnic i persones que han format 
part del Moviment.

C) El 7 de maig es va convocar una reunió telemàtica (a causa 
de la covid-19) per explicar la proposta del Pla estratègic, en 
què van assistir 13.

D) Degut al fet que la covid-19 va impedir la realització de la Jornada de Monitors/es, la proposta es va sotmetre a 
ratificació a través d’un formulari en línia amb una participació total de 45 centres. El resultat final va ser de 42 vots 
a favor i 3 en contra. 

El document final del Pla estratègic es pot consultar a través de la pàgina web del Moviment.  

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2020-11-12-animaciodelafelamcecc
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-07-16-pla-estrategic-ratificat
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EM6. REPENSAR LA METODOLOGIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES 

A i B) En el si del CRT del 7 de març, es van recollir propostes sobre la 
metodologia que s’havia de seguir en referència a la presentació de 
projectes al MCECC. A partir d’aquí, el Consell Directiu juntament 
amb la tècnica de referència van elaborar un document que va ser 
presentat al CRT del 21 de novembre i que ha modificat el procés 
de presentació de projectes.

EIX CONSCIÈNCIA

EC1.   DEFINIR UN FORMAT DE CURSOS RESIDENCIALS MCECC PER A TOT EL TERRITORI 

A) S’ha generat un llistat de propostes des de la comissió de Formació 
del Consell Directiu amb un total de 6 elements (got, cançó, centre 
d’interès, pancartes, llibre de benediccions i “Estona amb Tu”), 
que s’han posat a disposició dels diferents cursos residencials. 

B) La comissió de Formació del Consell Directiu va redissenyar la 
sessió MCECC i es va implementar als cursos que es van poder 
dur a terme aquest any, malgrat la pandèmia: Montsant, Sala i Ruca.

C) S’ha procedit a fer un llistat de temes i recursos que podrien vincular-
se a les sessions i s’ha compartit amb l’equip docent dels cursos 
residencials de Montsant, la Sala i la Ruca. 

EC2.  APROFUNDIR EN LA PEDAGOGIA DEL CURS D’ESPLAI 

A) L’Àmbit Pedagògic va elaborar un qüestionari per fer una 
diagnosi sobre l’estat de la qüestió als centres i clubs d’es-
plai. Es van obtenir un total de 62 respostes, a partir de les 
quals es va iniciar la fase de disseny i redacció del recurs.

B) El recurs s’estructura en diferents temàtiques (PEC, objec-
tius, preparació d’activitats, referents pedagògics, etc.) en 
les quals s’han incorporat experiències i bones pràctiques 
dels centres i clubs d’esplai (format text i format audiovisual). 
A més a més, compta amb un pròleg de la Dra. Txus Morata, 
professora titular i coordinadora del Grup de recerca, Inno-
vació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social 
i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/projectes
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EC3. REFLEXIONAR SOBRE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DINS L’EQUIP DE MONITORS/ES 

A i C) Es va generar una dinàmica de NEE dins l’equip de 
monitors/es, que es va presentar al CRT del 7 de març i 
es va difondre al butlletí per tal que tant els centres com 
els territoris la poguessin dur a terme, tot i que ha tingut 
poca participació.          L’Estris 231 es va editar i publicar 
al voltant de la temàtica de les NEE.

B) Al mes de juliol es va procedir a incorporar al catàleg 
de formacions amb l’índex de continguts corresponent.

 

EC4. PROMOURE EL CONSUM RESPONSABLE (SOSTENIBLE, KM0, ETC.) ALS CENTRES D’ESPLAI  
            I A LES ACTIVITATS GENERALS 

A) Més que una dinàmica, finalment l’Àmbit d’Educació per a la Justícia Global va 
considerar oportú difondre una enquesta als centres i clubs d’esplai per conèixer el 
punt de partida del treball sobre el consum responsable que duen a terme. La van 
respondre 5 esplais.

B) Els membres de l’Àmbit van rebre una formació sobre consum responsable a partir 
de la qual van poder treballar diferents temàtiques sobre les quals seria interessant 
treballar tant des dels centres i clubs d’esplai com en el si del MCECC.

El document, que inclou aspectes teòrics i dinàmiques pràctiques per dur a terme, està redactat, i només està pendent 
de maquetació. S’espera que es pugui tenir a principis del 2021.

EIX ESPERIT

EE1.  PROMOURE EL CREIXEMENT PERSONAL I ESPIRITUAL DELS MONITORS/ES

A) La segona edició del programa Ramon Maria Serchs 
es va realitzar el mes de febrer amb 7 persones par-
ticipants.

B) S’ha contactat amb dues animadores de la fe d’un cen-
tre d’esplai del Moviment per tal de dissenyar aquest 
nou projecte per a monitors/es novells.  El disseny del 
projecte està en marxa i es preveu tenir enllestit a l’inici 
del 2021.

C) El “Punt de Connexió” que es realitzava a Numància 
es va convertir al format digital a causa de la covid-19, 
mentre que es va aturar el que es realitzava a Reus. 
Hi ha la possibilitat d’iniciar un nou “Punt de Connexió” 
a Lleida. 

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-03-19-dinamica-NEE
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_MCECC.pdf
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A) Durant l’any 2020 s’han afegit més de 25 recursos a l’eina “Fem 
Camí”, una petita part dels quals prové dels centres d’esplai.  

B) L’eina es continua difonent a través del butlletí i el nombre de 
visites ha sigut de 822.

A) Conjuntament amb el manual de consiliaris/àries, s’ha dut a 
terme un resum de la figura de l’animador/a de la fe, publicat 
el mes de juliol.   

B) L’Estris 236 gira al voltant de l’animació de la fe i l’Àmbit ha 
participat en la seva edició.

C) S’ha realitzat una formació al campus d’inici de curs per part 
de l’Àmbit d’Animació de la Fe amb un total d’11 persones 
participants.

EE2.  TREBALLAR LA FIGURA DE L’ANIMADOR/A DE LA FE

EE3.   IMPULSAR EL RECULL DE RECURSOS “FEM CAMÍ” 

EIX PRESÈNCIA

A i B) Hi ha una proposta d’arbre web que ha de servir com a 
nou disseny del portal Estris.cat. S’està treballant per poder 
publicar el web durant el primer trimestre de l’any. És per 
això que durant l’any 2020 no s’ha fet difusió del nou portal.

C) La Jornada de Monitors/es del 25 d’abril preveia una 
activitat que havia de servir per a recollir noves activitats per 
penjar al nou portal. A causa de l’anul·lació per la pandèmia, 
aquest recull no s’ha pogut dur a terme.

EP1.   POTENCIAR EL PORTAL ESTRIS.CAT AMB UN NOU DISSENY

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2020-11-12-lafiguradelanimadoradelafe
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/materias_femcami_AAF19
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EP2.  IMPULSAR EL TREBALL ENVERS LA INCLUSIÓ DES DELS CENTRES D’ESPLAI 

A) La tècnica de referència amb el seguiment de la Comissió d’In-
clusió del Consell Directiu ha complementat la documentació 
del programa “Sempre Acull” per tal de facilitar l’adhesió dels 
centres i clubs d’esplai al programa. 

B) La situació generada per la covid-19 ha aturat la realització 
d’activitats en aquelles realitats on ja s’estava treballant i ha 
dificultat la recerca i detecció de noves realitats que es po-
guessin incorporar al “Projecte Llavor”.

EP3.  CERCAR AVANTATGES PER ALS MONITORS/ES DEL MCECC

A) La guia d’avantatges i descomptes per al MCECC es va actualitzar a principis 
d’any, però la seva difusió ha quedat ajornada a causa de la covid-19. Tant bon 
punt es redreci la situació, es tornarà a difondre aquesta guia.

B) L’Equip de comunicació del Moviment ha treballat per trobar descomptes per 
als monitors i monitores del MCECC. Durant el 2020 s’ha difós: la Gratuïtat de 
l’IQuiosc durant un mes, descomptes a l’Alberg Pere Tarrés de Barcelona i una 
estada gratuïta a un alberg de la xarxa Xanascat de la Generalitat.

L’excepcionalitat del moment ha fet que aquesta tasca de recerca de descomptes 
hagi estat molt complicada i mirarem de treballar-hi durant el futur. 

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-11-09-sempre-acull
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ACTIVITATS TERRITORIALS 

ZONA 01 i 06 
· Ciutat Vella 
· Sants-Montjuïc 
· L'Hospitalet 
· Cornellà

MONITORS I MONITORES 

· Anul·lat el sopar de final de curs.

ZONA 02

· Eixample  
· Les Corts

· 08/11   Jornada formativa.

· 18/12   Sopar (confinat) de monitors/es.

· 22/11   Jornada formativa (telemàtica)

ZONA 03  
· Gràcia  
· Sarrià /  
   Sant Gervasi

ZONA 04

· Horta - Guinardó
· Ajornat el joc de nit del 14/11.

ZONA 05

· Sant Andreu 
· Nou Barris 
· Sant Martí

· 08-09/02  Encalça’t (jornada formativa)

· Ajornat el joc de nit del 16/10.

ZONA 07

· Barcelonès Nord

· 01/03 Calçofè (formació de fe)

· 22/11 Jornada formativa (telemàtica)

ZONA 08
· Baix Llobregat Sud 

· 10/02   
   Jornada de monitors/es: Calçotada de Zona

· 01/03  Formació territorial (amb Zona 09)

ZONA 09

· Baix Llobregat Nord

· 01/03 Formació territorial (amb Zona 08)

· 7 i 8/03 Trobada de territorials d’infants  
                i joves: Xivarri i Anxova’t
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· 25-26/01 Moniké (cap de setmana formatiu)

LLEIDA

MALLORCA

TARRAGONA

· 29/02   
  TREC (trobada de responsables i consiliaris)
 
· 03/10   
  T’enganxes? Trobada de monitors i monitores

· 18/12  Vetlla de Nadal (telemàtica)

· 16-17-18/11 
   Diada de tècniques (jornada de formació)

· 27/03  
 TALUFO (tarda ludicoformativa) (telemàtica)

· 05/04  
  TALUFO Resurrection fest  
  (tarda ludicoformativa) (telemàtica)

· 02/05  
  TALUFO Siurana edition  
  (tarda ludicoformativa) (telemàtica)

· 13/06  Mundialet d’esplais (presencial)

· 26/09  “Punt de trobada”  
  (taules rodones i reunió de responsables)     
  (presencial)

ZONA 11 
· Vallès Occidental oest

· 15/02 Intercanvi de monitores  
   i monitors entre centres d’esplai

· 29/11 Matinal formativa

ZONA 12 

· Vallès Occidental est
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ZONA 01 i 06 
· Ciutat Vella 
· Sants-Montjuïc 
· L'Hospitalet 
· Cornellà

INFANTS I ADOLESCENTS 

ZONA 02

· Eixample  
· Les Corts

ZONA 03  
· Gràcia  
· Sarrià /  
   Sant Gervasi

ZONA 05

· Sant Andreu 
· Nou Barris 
· Sant Martí

ZONA 07

· Barcelonès Nord

· La trobada d’infants prevista per al 14      
   de març va quedar ajornada.

· 15-16/02  Trocazona (Trobada d’Infants)

· 29/09  Trobada d’infants

· 04/04 Trobada (confinada)

· 08/02 Trobada d’infants

· 14-22/02 TourZona07

ZONA 12 

· Vallès Occidental est

ZONA 13 

· Vallès Oriental 
· Osona

ZONA 15 

· Maresme 

· 29/02 La Dotzena  
  (Trobada d’infants i joves)

· 08-09/01  
  Centijo (Trobada d’infants i joves)

· 29/02  
   Trobada per etapes
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LLEIDA

MALLORCA

TARRAGONA

· 21/11 DUDI  
  (activitats per a cada centre i vídeo col·lectiu)

· 08-09/3 
  Cosa Jove (Trobada de Joves)

· 08/02 Tourjove (presencial)

· Els Territoris de Solsona, Urgell, Menorca i Tortosa no han pogut realitzar l’activitat territorial prevista inicialment
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Fer l’acompanyament als centres d’esplais federats en la seva tasca edu-
cativa i en la seva gestió és una de les accions  més importants que portem 
a terme com a Moviment. 

L’equip de promotores, amb el suport del Consell Directiu i de la resta de 
l’equip territorial, proporcionen assessorament, recolzament i un seguiment 
personalitzat a cada centre i club, en funció de les seves necessitats. A 
més, l’acompanyament també possibilita detectar situacions, oferir forma-
cions a mida i atendre el gran ventall de peticions heterogènies que podem 
rebre de les diferents realitats que formen el MCECC.

Al llarg d’aquest 2020 ha estat especialment rellevant l’acompanyament als 
esplais en temes relacionats amb la covid-19, amb un pic molt important 
durant les setmanes prèvies a la realització de les activitats d’estiu i que 
ha continuat durant l’inici de curs atípic amb la publicació de l’apartat web 
amb els materials específics per a la realització d’activitats d’educació en 
el lleure. 

A banda d’aquest seguiment, cal destacar també l’impuls a federar i acollir 
nous centres d’esplai en el si del MCECC, realitats existents i no federades 
o bé en fase de naixement. 

Aquest any, han estat 3 els centres d’esplai que s’han incorporat en federa-
ció provisional al MCECC, i 2 han estat baixa.

UN ESTIU ESPECIALMENT COMPLEX

ACCIÓ PERMANENT / cada dia en Moviment
El Pla d’accions ens permet posar l’enfocament en una sèrie de temes que com a Moviment considerem rellevants i que 
ens comprometem a liderar a través de l’assemblea. Però el dia a dia del Moviment té un conjunt de tasques i activitats 
permanents que ens permeten acompanyar els centres d’esplai en la seva tasca educativa.

Cal destacar que, tot i la crisi del coronavirus, l’acció permanent ha continuat vigent durant tots aquests mesos, intentant 
adaptar-nos a les circumstàncies i centrant-nos essencialment en les necessitats que els centres i clubs d’esplai heu 
requerit. A continuació es detallen les tasques realitzades durant el 2020.
 

ACOMPANYAMENT ALS CENTRES D’ESPLAI

L’estiu és una de les èpoques amb més activitat en el si 
del Moviment. És un moment important perquè els centres 
d’estiu poden dur a terme la seva activitat, i els esplais que 
funcionen durant el curs culminen tot un curs d’experiències 
i vivències amb colònies, campaments, rutes i camps de tre-
ball. Aquest any, però, la pandèmia ha dificultat la realització 
de totes aquestes activitats. Molts centres i clubs han decidit, 
per diversos motius, no dur a terme activitats d’estiu i, tot i que 
com a Consell Directiu apostàvem per un estiu amb lleure, 
sempre hem compartit les decisions dels equips de monitors 
i monitores que han cregut convenient no tirar-les endavant. 
Malgrat aquesta circumstància, s’han realitzat 376 activitats 
d’estiu, amb 12.327 infants i 2.101 monitors i monitores.

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/20201005materialsperuncursdiferent


16

Hem estat els primers agents socials a dur a terme la nostra tasca amb la infància i l’adolescència, amb uns 
protocols que n’han permès la realització, tot i que no han estat exempts de controvèrsia. És per això que aquest any el  
#TourMCECC (visites que fèiem a centres i clubs d’esplai com a Promotores, Equip Territorial i/o Consell Directiu) ha 
estat principalment en línia i, bàsicament, d’acompanyament en la resolució de dubtes sobre els protocols corresponents. 
S’han realitzat 72 trucades a diferents centres i clubs d’esplai.

A més a més, es va crear un espai web on es van anar publicant els protocols que es redactaven per part de les 
autoritats, així com uns resums que servissin com a guia per a la realització de les activitats. 

Conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés, vam poder aconseguir un lot de material sanitari per poder dur a terme 
les activitats d’estiu que vam repartir a tots els centres i clubs que el van demanar.

Finalment, es va elaborar un monogràfic específic des de la revista Estris amb reflexions i recursos que podien servir 
per a les activitats d’estiu.  

FORMACIÓ / optem per la qualitat
La nostra tasca educativa s’ha de fer amb qualitat i és per això que optem per oferir múltiples espais de formació als 
equips de monitors i monitores. Per facilitar la sol·licitud i gestió de formacions, des de fa un parell d’anys, comptem 
amb el Catàleg de tècniques i formacions per a Centres i Clubs d’Esplai, Zones i Territoris del MCECC      , amb 
la voluntat de recollir un conjunt de càpsules dissenyades a partir de les necessitats formatives dels monitors/es.

Aquestes han estat les accions formatives impulsades durant el 2020: 

· Els cursos residencials de monitors/es i directors/es. Els cursos de 
Setmana Santa van haver de ser anul·lats per la pandèmia, però es van 
poder recalendaritzar durant la primera quinzena d’agost. Així mateix, 
l’última quinzena del mateix mes es van dur a terme els cursos habi-
tuals de La Ruca i La Sala, així com el de Montsant. En total, 243 joves 
van poder formar-se. Cal destacar que la pandèmia ha impossibilitat 
dur a terme els cursos d’Aina i de Vallfogona. En els cursos hem pogut 
realitzar la sessió MCECC per part de membres de l’Equip Tècnic i del 
Consell Directiu.

· El campus MCECC d’estiu estava dissenyat inicialment amb un seguit de formacions que van ser adaptades a les 
noves circumstàncies, duent a terme finalment les següents formacions: Manipulació d’aliments, Recursos de jocs i 
activitats adaptades a les mesures de seguretat, Dimensió acompanyament i suport emocional i Seguretat i salut en 
les activitats.

· El campus MCECC d’inici de curs amb formacions com “El vertigen de ser responsable”, “Reunionits: com millorar 
les reunions al nostre centre”, “Com adaptem l’activitat d’esplai a la nova realitat?”, “Gestió emocional i noves vulne-
rabilitats”, “Gestió econòmica” o “Els tràmits a fer amb el MCECC durant l’any”, “La figura dels animadors/es de la Fe”, 
“GESPLAI: tot el que cal saber sobre l’eina” i un total de 231 persones inscrites. 

· Les formacions territorials impulsades des dels territoris i les zones a través dels Responsables Territorials i que 
donen resposta a necessitats formatives específiques escollides pels centres i clubs d’esplai.

· Curs de prevenció i detecció de l’abús sexual infantil per part de la Fundació Vicki Bernadet 

· Segona edició del programa Ramon M. Serchs, durant el mes de febrer, amb 7 participants. Estava prevista la rea-
lització de la segona part del programa però a causa de la covid-19 s’ha ajornat fins l’any vinent. Aquest programa 
s’organitza juntament amb Cristianisme i Justícia, per oferir una experiència formativa a nivell personal per a monitors/
es i exmonitors/es d’entre 25 i 30 anys. 

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2020-06-30-materialsperunestiudiferent
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/Monografic_Estris-Preparem_un_estiu_diferent.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_2020.pdf
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INCLUSIÓ /  lleure 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. El nou Pla estratègic posa èmfasi en aquest aspecte i per això creiem important que la inclusió ha de ser 
un pal de paller de la nostra tasca educativa i que els centres i clubs d’esplai haurien de ser un reflex de l’entorn on 
realitzen la seva activitat. Per això, s’han dut a terme les accions següents:

· Actualització i reactivació del programa “Sempre Acull”, amb nous documents i protocols de seguiment. Aquest 
programa està destinat a centres i clubs d’esplai que vulguin iniciar un treball d’obertura a infants en situació de 
vulnerabilitat.

· “Projecte Llavor”: conscients que el lleure no és present a tots els barris ni pobles, té com a objectiu l’acompan-
yament del naixement de nous centres d’esplai de la mà d’alguna entitat, parròquia o centre educatiu que vulgui 
acollir-lo. Se n’ha fet el seguiment amb les noves realitats, però s’ha aturat per la covid-19.

· Campanya “Ajuda’ls a créixer - Cap infant sense colònies” 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, empreses i particulars (acció conjunta amb la Fundació Pere 
Tarrés). En total hi ha hagut:

       

     423 beques per a activitats de curs           1.334 beques per a activitats d’estiu       65 beques esporàdiques

COMUNICACIÓ / expliquem allò que fem
Setmanalment enviem el “Butlletí del Responsable”, amb les notícies i informacions més rellevants, i mensualment 
s’envia el “Butlletí del Monitor/a”. Tanmateix, a través de les xarxes socials com Instagram, Twitter, Telegram i 
Facebook arribem als monitors i monitores, adaptant els missatges segons les particularitats de cada xarxa.

Dades extretes el 14/12/2020.

S’han editat sis números de la revista Estris, en paper i digital, que han tingut com a eix central les següents temàti-
ques: Estris 231 “Un lleure educatiu encara més inclusiu”, Estris 232 “Emergència climàtica”, Estris 233 “Preparem uns 
campaments”, Estris 234 “Adolescents i tecnologia”, Estris 235 “Infants, joves i actualitat” i Estris 236 “L’animació de la 
fe a l’esplai”. 

INSTAGRAM TWITTER TELEGRAM FACEBOOK

MCECC 2.559 3.024 144 1.382

ESTRIS 1.024 3.461 - 1.727
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UN MOVIMENT D’ESGLÉSIA
El Moviment compta amb un equip de consiliaris i consiliàries que treballen també per enfortir l’acció educativa dels 
centres i clubs d’esplai i que es reuneixen periòdicament a la Taula de Consiliaris/àries.

ACCIÓ INSTITUCIONAL
Per al MCECC és important mantenir i establir una acció de representació i intermediació 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, 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, entre d’altres.

A nivell federatiu, hem participat en els diferents organismes de què formem part: el Consell de Joventut de Barcelona 
(CJB), el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) mitjançant CCCCCE, el Consell de la 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) a través de CCCCCE, entre d’altres.

Com a MCECC, vam ser presents en les reunions que tant la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya com el Departament de Joventut del Consell de Mallorca van convocar, juntament amb les altres 
entitats educatives i socials, per participar en l’elaboració dels diferents protocols per adaptar les activitats a la situació 
generada per la covid-19.

L’acció institucional d’aquest any 2020 ha estat marcada per l’excepcionalitat de la pandèmia. Les reunions del CNJC, 
del CJIB i del CJB han esdevingut espais de seguiment de la situació, així com espais de consens entre federacions 
per reclamar que el lleure fos considerat un element essencial en el si de la societat. A més a més, des del CJB s’està 
duent a terme una campanya de seguiment de l’estat dels locals a través d’una diagnosi i una intervenció posterior que 
haurien d’assegurar unes activitats dignes.

TREBALL TERRITORIAL
L’estructura territorial del Moviment, a través dels territoris i les zones, genera un 
intercanvi d’experiències, realitats i treball en xarxa entre els centres d’esplai que 
formen part del Moviment. A través de les reunions territorials, liderades pels equips 
de responsables territorials, es treballen diferents temes i s’organitzen les trobades 
formatives entre monitors i monitores i les sortides d’infants o adolescents.

A més, 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 (7 
de març, 6 de juny, 18 i 19 de setembre i 21 de novembre), dues de les quals han 
estat en format telemàtic.

Una de les accions que promouen és la Jornada d’Estiu de Consiliaris/
àries, prevista per als dies 15 i 16 de juny i que es va suspendre a causa de 
la covid-19. 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 pandèmia aquest espai 
es va adaptar a la virtualitat, en un cas –el que es feia a Barcelona–, i es va 
aturar en l’altre cas –el que es feia a Reus–. Finalment, en el CRT del 21 de 
novembre es va convocar els consiliaris i consiliàries territorials per tal que 
hi fossin presents i es fes un treball específic per a ells. 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
El dissabte 1 de febrer es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a El Vendrell, a l'auditori Tívoli, amb una assis-
tència de 286 persones de 106 centres i clubs d’esplai. A l’acte públic es va comptar amb la intervenció de Laia Girós, 
Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. La nit prèvia, divendres 31 de gener, es va celebrar la 
Jornada de Responsables, preparada pel Consell Directiu, en la qual es van tractar temes com ara la responsabilitat en 
cas d’accidents o la documentació legal requerida a la seu del centre o club d’esplai, entre d’altres.També es va aprofi-
tar aquest moment per presentar el recurs “Premonis, com ho fem?” generat per l’Àmbit Pedagògic.

En l’assemblea es van aprovar els pressupostos i tancament econòmic, el Pla d’Accions i la Memòria, el calendari, es 
va renovar el Projecte de Gènere i es van escollir 3 nous membres del Consell Directiu: Elisabet Coll (Zona 05), Chris-
tiano Vargas (Zona 07, però referent de Zona 04) i Queralt Campàs (Zona 13). A més a més, la Núria Martínez (Zona 
15) va deixar el càrrec de la vicepresidència que ostentava des de 2015 i en el seu lloc es va incorporar el Joan Morte 
(de la Zona 05, però referent de la 01 i 06).

ACTIVITAT EN CONFINAMENT
Tant la TrocaJove, prevista pels dies 13 i 14 de març, com la Jornada de Monitors/es del 25 d’abril van ser anul·lades 
per la covid-19. Tot i així, la feina feta està emmagatzemada per tal de poder ser aprofitada en futures ocasions.

El cap de setmana del 4 i 5 d’abril es van dur a terme les Colònies 
confinades del MCECC, una iniciativa de l’Àrea Tècnica de 
Comunicació i Publicacions en què es plantejaven diferents 
dinàmiques i reflexions per xarxes socials i amb la participació de 
monitors i monitores en actiu, així com de personalitats conegudes 
que animaven la participació.

El 21 de juny es va celebrar de manera telemàtica el Broll, 
una trobada lúdica d’agraïment a tots els equips del Moviment 
(Comissions de Trobades, Àmbits i Projectes, Equip Tècnic, 
Consiliaris i Consiliàries i Consell Directiu) per la tasca duta a 
terme. 

 
ÀMBITS 
Espais de reflexió i acció del Moviment, grups on es debat sobre eixos concrets amb la voluntat d’aportar recursos i dis-
curs actualitzat als centres d’esplai. Formats per monitors/es en actiu i exmonitors/es. Les principals accions realitzades 
pels tres àmbits han estat les següents.

· Àmbit Pedagògic: ha realitzat una diagnosi sobre el treball pedagògic a l’es-
plai per tal de poder elaborar el manual publicat a finals d’any. S’hi proposen 
reflexions i recursos al voltant del PEC, dels monitors i monitores com a refe-
rents educatius, de la realització dels objectius o de la preparació i avaluació de 
les activitats. A més a més, es compta amb un pròleg de la Dra. Txus Morata, 
professora titular i coordinadora del Grup de recerca, Innovació i Anàlisi Social 
(GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat 
Ramon Llull, i amb la participació de diversos centres d’esplai que expliquen la 
seva estructura pedagògica.
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· Àmbit d’Educació per a la Justícia Global: ha organitzat la IV Jornada “Mirem més enllà”, que ha tingut com a eix 
el consum responsable, amb una xerrada central a càrrec de Marc Pascual, ambientòleg i membre de Colònies Jordi 
Turull, i un seguit de tallers de petit format centrats en la realitat dels centres i clubs d’esplai. S’han fet de manera 
telemàtica i han tingut més de 30 participants.

D’altra banda, l’Àmbit ha realitzat un manual amb contingut teòric i dinàmiques pràctiques sobre el consum respon-
sable que gira entorn d’aspectes quotidians dels esplais, com ara el material, l’alimentació, l’economia o el marxan-
datge. Es publicarà a l’inici del 2021 amb la idea que tant els esplais com el MCECC en puguin anar implementant 
alguns dels continguts.

· Àmbit d’Animació de la Fe: ha organitzat la IV Nit dels Animadors/es de la Fe (28 de febrer) a la Sagrada Família, 
amb una visita guiada inicial i amb uns tallers que giraven entorn de la pregunta següent: “En quin moment vivencial 
de la fe es troba el teu centre?”. Finalment hi va haver un concert que convidava a la reflexió. En total, hi van parti-
cipar un centenar de persones.

D’altra banda, l’Àmbit ha incorporat nous recursos a l’eina “Fem Camí”, ha elaborat el manual de la figura de l’ani-
mació de la fe i ha ajudat a redactar el de consiliaris i consiliàries. També ha estat present en l’edició de l’Estris 236, 
que tracta el tema de l’Animació de la Fe.

 
PROJECTES

A l’Assemblea es va aprovar la continuïtat del Projecte de Gènere un any 
més. Cada mes ha publicat algun tipus de recurs o reflexió encarat al treball 
dels centres i clubs d’esplai, com ara la tipologia dels centres d’interès, les 
activitats en el temps lliure o accions quotidianes que es donen en el si de 
l’esplai en forma de (micro)masclismes. A més, ha elaborat una dinàmica per 
a les reunions territorials que sortirà a la llum a l’inici del 2021.

En el si del Consell Directiu va sorgir la reflexió sobre la necessitat de 
treballar la perspectiva de gènere des d’un punt de vista més general en el 
MCECC, motiu pel qual s’està formant, una nova comissió que treballi en 
aquesta línia.
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EL MCECC TREBALLA EN XARXA AMB:

COMPTEM AMB EL FINANÇAMENT, EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE:
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www.peretarres.org/mcecc

@esplaisMCECC@esplaisMCECCfacebook.com/MCECC @esplaisMCECC


