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Data: 30 de gener de 2021 Hora: 09.30 h 

Lloc de realització: Plataforma Zoom, també en emissió per Youtube. El punt central està 
situat a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Barcelona) 

Títol: Assemblea General Ordinària del MCECC 

 
Assistents: 

 Centres d’Esplai presents:  
Agrupació Montsianell d'Amposta, Associació Centre Diari Can Palet, Associació de Lleure 
Imaginarium, Associació Educativa Itaca, Associació Educativa Nou Quitxalles, Associació 
Juvenil Barnabitas, Casal "Al Vent!" - Fundació La Vinya, Cau Sant Pau, Centre Catequístic 
de Sant Miquel, Centre de Colònies i Esplai Xiribec, Centre d'Esplai 0'5, Centre d'Esplai Abat 
Cassià, Centre d'Esplai Aguiluchos, Centre d'Esplai Albatros, Centre d'Esplai Alcor, Centre 
d'Esplai Alezeyas, Centre d'Esplai Aliret, Centre d'Esplai Arc Iris de l'Esperit Sant, Centre 
d'Esplai Aspirantat de Sant Josep, Centre d'Esplai Aula de Maria, Centre d'Esplai Bon-Vent, 
Centre d'Esplai Boterut, Centre d'Esplai Brúixola - Sant Ignasi, Centre d'Esplai Can Colapi, 
Centre d'Esplai Cargol, Centre d'Esplai Casal Riudomenc, Centre d'Esplai Casal Santa Maria 
del Jaire, Centre d'Esplai Club Vaixell, Centre d'Esplai Corbera, Centre d'Esplai Cra-Crac, 
Centre d'Esplai Cremallera, Centre d'Esplai Diumenges, Centre d'Esplai el Bon Recer, Centre 
d'Esplai el Drop, Centre d'Esplai Epis, Centre d'Esplai Esquirols, Centre d'Esplai Estiu Claver, 
Centre d'Esplai Farigola, Centre d'Esplai Fem-nos Amics, Centre d'Esplai Flor de Neu, Centre 
d'Esplai Gaspar de Portolà, Centre d'Esplai Grifoll, Centre d'Esplai Grup de Gent, Centre 
d'Esplai i Colònies Castellserrat, Centre d'Esplai i Juvenil Aran-Thal, Centre d'Esplai Ilelà - 
Fundació La Vinya, Centre d'Esplai Itaca de Teià, Centre d'Esplai JAS - Joventut Alegre de 
Sarrià, Centre d'Esplai Joan Suñol, Centre d'Esplai Josepets, Centre d'Esplai l'Albada, Centre 
d'Esplai La Bordeta, Centre d'Esplai La Branca, Centre d'Esplai La Gralla, Centre d'Esplai La 
Llar Sagrada Família, Centre d'Esplai La Lluna, Centre d'Esplai La Plaça, Centre d'Esplai La 
Rialla, Centre d'Esplai La Sagrera, Centre d'Esplai La Teranyina, Centre d'Esplai l'Albada, 
Centre d'Esplai l'Espurna, Centre d'Esplai l'Estel, Centre d'Esplai Lisieux, Centre d'Esplai Lluís 
M. Chanut, Centre d'Esplai Llumvi, Centre d'Esplai Loiola, Centre d'Esplai MIB, Centre d'Esplai 
Món Jove, Centre d'Esplai Monmacor, Centre d'Esplai MOVI de Poblenou, Centre d'Esplai 
Oratori de Sant Felip Neri – JASD, Centre d'Esplai Oriols, Centre d'Esplai Pare Abraham, 
Centre d'Esplai Parroquial de Premià, Centre d'Esplai Parroquial La Freixa, Centre d'Esplai 
Pessigolles, Centre d'Esplai Petjada, Centre d'Esplai Punt i Seguit, Centre d'Esplai Quart 
Creixent, Centre d'Esplai Riu, Centre d'Esplai Sagrat Cor, Centre d'Esplai Sant Cebrià, Centre 
d'Esplai Sant Francesc, Centre d'Esplai Sant Fructuós, Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola, 
Centre d'Esplai Sant Ildefons, Centre d'Esplai Sant Isidor, Centre d'Esplai Sant Jaume, Centre 
d'Esplai Sant Joan de Viladecans, Centre d'Esplai Sant Josep de Calassanç, Centre d'Esplai 
Sant Llorenç, Centre d'Esplai Sant Pacià, Centre d'Esplai Sant Pau, Centre d'Esplai Sant Paulí, 
Centre d'Esplai Sant Pere del Masnou, Centre d'Esplai Sant Vicenç de Sarrià, Centre d'Esplai 
Santa Maria, Centre d'Esplai Santa Maria de Gràcia, Centre d'Esplai Sió, Centre d'Esplai Sol 
Naixent, Centre d'Esplai Spai-T, Centre d'Esplai St. Pere i St. Pau, Centre d'Esplai 
Trencaclosques, Centre d'Esplai Xino-Xano, Centre d'Esplai Xiroi, Centre d'Esplai Xiroia, 
Centre d'Esplai Xivarri, CIM, Associació Juvenil, Club d'Esplai El Cau, Club Parroquial Sant 
Esteve, Colònies Jordi Turull, Colònies Populars Canillo – AINA, Espai Infantil i Familiar La 
Semilla de Trigo, Fundació Esforç, Fundació Roser de Maig, Grup Colònies a Borredà, Grup 
Colònies Ca n'Anglada, Grup de Colònies de les Borges del Camp, Grup de Colònies i 
Campaments Casp, Grup de Colònies l'Anunciata, Grup de Colònies l'Estel Nou, Grup de 
Joves Xivarri, Grup d'Esplai Apassomi, Grup d'Esplai Blanquerna, Grup d'Esplai i Colònies 
Lliçà de Vall, Grup d'Esplai La Trepa, Grup d'Esplai l'Erol, Grup d'Esplai Parroquial de Vallirana, 
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Grup d'Esplai Parroquial Vilafranca, Grup d'Esplai Salou, Moviment d'Infants i Joves Santa 
Engràcia. 

 
 Membres del Consell Directiu presents:  

 
Adrià Godia Abad, Alexandre Moreno Urpí, Anna Grau, Christiano Vargas Vela, Elisabet Coll 
Rialp, Joan Morte i Villoro, Marc Olònia i Torrentallé, Marta Estellé Adell, Núria Carrión 
Lombarte, Pau Pujol Vilà, Queralt Poch, Roger Vendrell Torrents, Santi Amores Sànchez, 
Sílvia Sanz Sender, Txell Cots i Latorre, Xavi Nus Garrell i Andreu Porta i Espelt com a 
secretari.  

ORDRE DEL DIA I ACORDS 
 

1. Pregària, benvinguda i presentació i funcionament de l’AGO 
El president del Moviment, Xavi Nus, dona la benvinguda als centres assistents anomenant 
les últimes incorporacions:  
 
Centres incorporats el 2020 (federació provisional):  

• Grups Lestonnac (Zona 2) 

• Centre d’Esplai La Mola (Territori d’Urgell). 
 
Centres incorporats el 2021 (federació provisional):  

• Grups Mou-te d’Igualada (Zona 16).  
 
Centes amb federació definitiva 2020:  

• Centre d'Esplai Lisieux (Zona 3).  
• Grup de Colònies el Carme (Lleida).  
• Centre d’Esplai Diumenges (Solsona). 
• Centre Catequístic de Sant Miquel (Menorca).  
• Club parroquial Sant Esteve (Menorca).  
• Centre d’Esplai Aula de Maria (Zona 1 i 6).  

 
 
Un cop donada la benvinguda es realitza una pregària per part del consiliari del MCECC, 
Miquel Álvarez, i posteriorment, el vicepresident del Moviment, Joan Morte, explica com es 
desenvoluparà l’AGO. En primer lloc, presenta el funcionament logístic, atès que es podrà 
seguir mitjançant dues aplicacions. La primera, des d’on es podrà votar, és el Zoom. La 
segona és Youtube, des d’on ho podran seguir totes les persones amb veu però sense vot.  
 
A l’hora de tractar els punts hi haurà una exposició del Consell Directiu. Seguidament, es 
farà una valoració de les esmenes, si escau; en tercer lloc, s’obrirà un torn de paraula i, per 
acabar, es farà la votació del punt tractat.  
 
Finalment, per tancar aquest punt, es fa un repàs de l’ordre del dia establert a l’AGO.  
   

 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la passada Assemblea General 
Ordinària, l’1 de febrer de 2020 al Vendrell  

S’exposa l’acta de l’any 2020 al Vendrell i es procedeix a la votació.  
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➔ L’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’1 de febrer, celebrada al Vendrell, 

s’aprova amb 119 vots a favor, 6 en blanc, cap en contra i cap abstenció.  
 

3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del MCECC 
corresponent a l’any 2020 

 
Després d’un vídeo resum de la memòria del 2020, els membres del Consell Directiu Txell 
Cots i Marta Estellé fan una breu presentació del document de la memòria. Així mateix es 
comparteixen les respostes de les propostes que han arribat per part del CE l’Estel de la 
Zona 02. La primera fa referència a promoure la realització de memòries anuals per als 
centres d’Esplai i la segona que es faciliti l’accessibilitat del pla d’accions 2021-23 al web 
del Moviment.  
 
Seguidament Joan Muntané, com a persona que ha formulat les propostes, diu que valora 
molt positivament que s’hagi acceptat la proposta i demana que es pugui trobar fàcilment 
la informació dels plans d’accions dels anys anteriors a la web. Des del Consell Directiu es 
respon que aquests documents es poden trobar al Gesplai, a l’apartat d’arxiu.  
 

➔ La Memòria del MCECC del 2020 s’aprova amb 119 vots a favor, 2 en contra, 6 
en blanc i 3 abstencions.  
 

4. Presentació de les noves candidatures al Consell Directiu 
En aquest punt es projecten els vídeos de presentació de les candidatures al Consell 
Directiu i es procedeix a la votació. Com que Joan Morte es presenta a la re-elecció 
abandona temporalment la mesa, un cop finalitzi aquest punt tornarà a ocupar el lloc.  
 
Els resultats obtinguts són:  
 

Candidatures Centres  Vots Tall 

Arnau Solé Bargalló 130 112 No aplica 

Eric Fernández Morant 130 103 No aplica 

Josep Pla Casadesús 130 108 No aplica 

Àlex Moreno Urpí 130 107 87 

Júlia Florences Corominas 130 96 No aplica 

Txell Cots Latorre 130 107 No aplica 

Joan Morte i Villoro 130 95 87 

 
Alex Moreno i Joan Morte renoven la candidatura atès que superen el llindar dels 2/3 dels 
vots requerits en renovar per segona vegada. 
 
Un cop fet aquest punt, Joan Morte torna a la mesa com a vicepresident en funcions.  
 
Havent fet públics els resultats es realitza el comiat dels membres del Consell Directiu que 
finalitzen el seu mandat: Sílvia Sanz, Núria Carrión i Marc Olònia. 
 

5. Trobades 2021  
 
Els membres del Consell Directiu Eli Coll i Pau Pujol presenten la situació actual de les 
trobades del Moviment.  
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Jan Pol Tarruell, del Centre d’Esplai La Trepa de la Zona 12, pregunta sobre la trobada de 
monitors/es es farà dissabte per tal de poder decidir si podran fer o no activitat d’esplai. Es 
respon que es podrà fer esplai i que durant la setmana es faran activitats que siguin 
compatibles. 
 
Per la seva banda, Lucia Iriso, del Centre d’Esplai Parroquial de Premià de la Zona 15, 
indica que no està habilitat el xat de youtube. Es respon dient que ha de refrescar la pàgina 
per poder participar-hi. 
 
Per últim, Iris Ortega, del Centre d’Esplai Cremallera de la Zona 11, pregunta sobre el 
pressupost de les Trobades del 2021 i la partida relacionada amb l’estada a casa de 
colònies o lloguer d’esplai. S’explica que en el moment de fer el pressupost es va fer la 
previsió de poder fer les Trobades presencialment però que finalment s’han hagut de fer en 
format telemàtic. 
 
 

6. Presentació i aprovació del Pla d’accions del MCECC per a 
l’any 2021 

Àlex Moreno i Sílvia Sanz presenten el document del Pla d’Accions que ha de guiar l’activitat 
del Moviment durant el 2021. Es destaca que és el primer que s’ha realitzat amb el nou Pla 
Estratègic 2021-23, i se’n fa un repàs.  
 
Un cop fet això s’entra a explicar detalladament totes les accions i les esmenes que s’han 
presentat.  
 
Es dona la paraula als esmenants. En primer lloc, Alberto Hernéndez i Arnau Rulló, del 
Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de la Zona 08, fan una intervenció conjunta on fan 
referència a les esmenes presentades. Diuen que estan satisfets amb la resposta a la seva 
esmena d’addició referent a l’ID1, sobre la identitat cristiana, i a l’ID2, sobre la identitat 
catalana. Així mateix, comparteixen que no entenen el perquè s’ha de crear una comissió 
transversal de gènere i no es genera un àmbit directament. Per últim, fan el prec de tornar 
a realitzar una trobada a l’estil de Vèrtex cada cinc anys ja que va tenir molt d’èxit. Per això, 
retiren les esmenes referents al projecte de gènere i la que fa referència a la qüestió 
ortogràfica. Així mateix, pregunten si en el document que està penjat al web hi ha algun 
altre canvi a part de la qüestió ortogràfica que havien indicat. Des del Consell Directiu es 
diu que no, però que tinguin en compte que el text resultant serà la suma del que es troba 
al web i de les esmenes publicades.  
 
Per part del Consell Directiu, Sílvia Sanz, explica que l’objectiu és treballar la qüestió de 
gènere de manera transversal i que tot això ha d’impregnar el conjunt del Moviment. Per 
tant, era important, primer, fer una reflexió i veure cap a on és millor d’encaminar el treball 
i veure quina forma se li dona.  
 
Pel que fa als segons esmenants, Arnau Subias i Joan Muntané, del Centre d’Esplai l’Estel 
de la Zona 02, exposen que sobre el redactat de l’ID1 accepten el text refós ja que recull 
l’escènica de la seva esmena. D’altra banda, no ho veuen igual pel que fa al redactat final 
de l’ID2 i, per tant, mantenen l’esmena (E04), que caldrà sotmetre a votació. Pel que fa a 
la resposta de l’esmena E05 l’accepten, així com l’E06, i demanen que s’intentin digitalitzar 
al màxim de recursos del MCECC i que estiguin disponibles al web. Accepten les esmenes 
E07, E08 i E10. Pel que fa l’esmena E11, pregunten si es podria canviar el text del Pla 
Estratègic, on demanen suprimir l’expressió “persones amb talent”, ja que consideren que 
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és exclusiu i no entenen qui valora aquest talent. Així mateix, entenen que aquest ja ha 
passat per un procés d’aprovació i que, per tant, no es pugui modificar. Pel que fa l’esmena 
E12 i E13, accepten la resposta. L’E15, que fa referència a la participació en la vida pròpia 
de les institucions titulars dels Centres d’Esplai, accepten la resposta però consideren que 
la feina que es realitza amb els consiliaris/es no queda ben reflectida i no se’n fa prou ressò.  
Per últim, acceptem les esmenes E16, E17 i E18. 
 
Com a resposta a aquesta intervenció, Sílvia Sanz diu que en relació amb l’esmena E11 no 
es pot modificar el redactat del Pla Estratègic ja que es va aprovar el passat mes de juny 
de 2020. Tot i això, s’explica que s’entén que “persones amb talent” inclou el global de 
monitors i monitores que han passat pels Centres d’Esplai i no hi ha cap voluntat 
d’exclusivitat.  
 

➔ L’E04 queda aprovada per 67 vots a favor, 19 en contra i 39 en blanc.  
 

➔ El Pla d’Accions queda aprovat per 119 a favor, 2 en contra, 6 en blanc i 3 
abstencions.  

 
 

7. Presentació del treball dels àmbits 
 
Marc Olònia presenta la feina que s’ha fet en el marc de l’Àmbit d’Animació de la Fe, entre 
la qual hi ha la preparació de la nova edició de la Nit dels Animadors de la Fe. 
 
Segueix Christiano Vargas presentant el treball realitzat per l’Àmbit d’Educació per a la 
Justícia Global. Es destaca la jornada “Mirem més enllà”, que es va realitzar 
telemàticament. Així mateix, s’ha redactat un manual sobre el consum responsable que 
actualment es troba en fase de maquetació i que es publicarà ben aviat.  
 
Per últim, Queralt Campàs exposa la feina feta per l’Àmbit Pedagògic. S’ha elaborat un 
recurs de “la pedagogia durant el curs d’esplai”, on es detallen diferents dimensions i com 
treballar-les. Així mateix, explica la feina que es vol realitzar de cara al 2021, on es treballarà 
la participació infantil a través d’una jornada i un recurs.  
 

8. Projectes al MCECC 
 

a. Seguiment dels projectes actuals 
Pel que fa al projecte de gènere, es crearà una comissió tranversal per a fer una 
aproximació a aquesta realitat. En paral·lel, el projecte de gènere, continuarà treballant per 
crear continguts i recursos. Així mateix, se sotmetrà a votació que la feina que realitzi el 
projecte de gènere tingui una continuïtat de tres anys.  
 
Montserrat Plans, del Grup d’Esplai Parroquial de Vilafranca, demana si es tracta d’un espai 
mixt. S’explica que el projecte està obert a tothom i que, per tant, és un espai mixt. 
 

➔ S’aprova la continuïtat del projecte de gènere per 112 vots a favor, 6 en contra, 
6 en blanc i 2 abstencions.  

 

b. Aprovació, si escau, de noves propostes 
No hi ha noves propostes, per tant aquest punt decau.  
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9. Presentació del calendari previst per al curs 2021-22 i votació 
de variables 

Adrià Godia presenta la proposta de calendari per al curs 2021-22 i les possibles dates 
variables per acollir els esdeveniments del Moviment.  
 
Marc Barbet, del Centre d’Esplai Abat Cassià de la Zona 3, fa una intervenció dient que, tot 
i saber que no és una data a votar, consideren que caldria eliminar el dia de Sant Jordi com 
a dia lectiu dels cursos residencials. Es respon que en funció de les dates de les trobades 
s’intentarà ajustar. 
 
Laia Sanchez Tolo, del Centre d’Esplai Sant Joan de Viladecans, exposa que en la votació 
no poden deixar les opcions en blanc. S’explica que en principi està habilitat poder deixar-
ho en blanc, en qualsevol cas s’opta per repetir la votació per a fer-ho possible.  
 
Iris Ortega, del Centre d’Esplai Cremallera de la Zona 11, demana que en el calendari es 
marqui de color gris la Setmana Santa així com les festes escolars. 
 
Després de la tria de les diferents opcions, els resultats són:  
 
-L’AGO serà el proper dissabte 29 de gener de 2022. 
-La TrocaJove els propers 12 i 13 de març de 2022. 
-La Jornada de Monitors i Monitores serà dissabte 21 de maig de 2022. 
 
Pel que fa a la intervenció relativa a la data dels residencials aquest començaria el cap de 
setmana del 19 i 20 de març. 
 

➔ S’aprova el calendari del curs 2021-2022 per 107 vots a favor, 6 en contra, 5 en 
blanc i 9 en blanc.  

 

10. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic 
2020 i 2021  
 

En aquest punt l’administradora del MCECC, Anna Grau fa una prèvia explicant que el 
pressupost que es presenta es va formular al Consell Directiu del passat 11 de desembre, 
per aquest motiu hi ha partides en relació amb estades de les trobades que tindran algunes 
modificacions a partir de l’alteració de l’activitat a causa de la pandèmia.  
 
El tancament del 2020 
Anna Grau destaca que és anòmal com a conseqüència del context en què ens trobem. 
Així mateix, es destaca que hi ha més ingressos gràcies a subvencions extraordinàries que 
han atorgat algunes administracions públiques. Finalment, es destaca que el resultat ha 
quedat força equilibrat tot i que la desviació ha estat molt més important del que és habitual. 
 
El pressupost del 2021  
Entrant al pressupost de l’any vinent es destaca que és força continuista encara que es 
preveu que sigui inferior al 2020. Les partides de beques i ajuts es mantenen estables. Hi 
ha una reducció en la partida de serveis generals, que es redueix la despesa, a causa d’una 
actualització que s’ha fet a nivell de la Fundació Pere Tarrés i no depèn del Moviment.  
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Iris Ortega, del Centre d’Esplai Cremallera de la Zona 11, entén que el document s’hagi 
tancat l’11 de desembre però considera que no té sentit votar un document que sabem que 
no podrem realitzar. Es respon que seguint el procediment normal de la convocatòria de 
l’AGO el pressupost s’havia de tancar aquella data i que, tot i això, està previst reduir les 
despeses i els ingressos de manera que no hi haurà cap desviament.  
 
L’Alberto Hernández i l’Arnau Rulló, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de la Zona 
08, pregunten quin és el criteri dels patrocinadors de la revista Estris ja que atesa la seva 
naturalesa no entén que s’hi anunciïn empreses com ENDESA. S’explica que tot i que 
sabem que pot ser contradictori no depèn de nosaltres ja que els anunciants venen 
directament de l’APPEC. S’explica que aquest debat s’ha tingut en el si de la comissió de 
comunicació i s’hi està treballant, però actualment sense aquesta publicitat la revista no es 
viable econòmicament. Així mateix, es demana que hi hagi un espai per poder anunciar-se 
a la revista, si algú coneix entitats interessades ens ho pot fer arribar. S’explica que a la 
nova web ja està previst. També es proposa obrir l’oferta d’espais de manera més 
destacada. 
 
Rut Bertrán, del Centre d’Esplai Xivarri de Zona 13, considera que es podria suprimir la 
partida de records de les trobades i en el cas de no fer-ho que sigui el més sostenible 
possible. S’explica que es considera important poder acabar les trobades amb un petit 
record i que des de fa uns anys ja es promou la sostenibilitat i es busquen records que 
puguin facilitar una activitat sostenible amb el medi ambient.  
 

11. Informacions diverses (Àmbits, formacions, FIMCAP, 
etc.) 

Christiano Vargas informa que: 

• Aquest proper dilluns finalitzà la pre-inscripció dels cursos residencials. Si hi ha 
qualsevol novetat sobre la seva realització se n’informarà oportunament.  

• El segon punt fa referència al programa Ramon M. Serchs, que s’havia de celebrar 
el proper mes de febrer, i s’ha cancel·lat a causa de la situació de pandèmia actual. 
Properament es buscarà una nova data.  

 

12. Precs i preguntes 
 
Alberto Hernandez i Arnau Rulló, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de la Zona 08, 
demanen que, de la mateixa manera que s’informa dels canvis dins de l’Equip Tècnic, 
s’informi quan un membre del Consell Directiu deixa el càrrec (com va ser el cas d’en Jaume 
Grau). Aprofiten per valorar molt positivament el format telemàtic de l’AGO, que ha permès 
que hi participessin més de tres persones per entre d’Esplai. També demanen que 
l’hemeroteca de la revista Estris s’actualitzi ja que l’últim número consultable és del 2008. 
 
Des de la mesa es respon que caldrà veure com evoluciona la situació i com es podran 
realitzar les activitats els propers anys. Tot i això, tots els aprenentatges que estem 
realitzant serviran de cara al futur per a millorar l’activitat dels centres i del Moviment.  
 
Donant resposta a l’hemeroteca, s’informa que estem immersos a realitzar un nou disseny 
de la web, i que ja està previst actualitzar-la (deixant un marge de temps entre la publicació 
en paper i l’accés lliure a la web). 
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Agafa el torn Queralt Cortina, del Grup de Colònies a Borredà del territori Solsona, que 
comparteix que els fa molta il·lusió que els entres d’splai de Girona hagin reconsiderat la 
seva entrada al MCECC i ara ja sigui una realitat. 
 
Laia Sánchez, del Centre d’Esplai de Sant Joan de Viladecans de la Zona 08, proposa que 
de cara a futures AGO es pugui seguir a través de llengua de signes o amb subtítols.  
 
 
 

13. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària MCECC 2021 
i entrega dels II Premis Innovact 

 
Xavi Nus, com a president del MCECC, procedeix a acomiadar l’Assemblea General 
Ordinària del 2021, tot agraint l’assistència dels centres d’esplai i encoratjant-los a continuar 
treballant per l’educació en el lleure i per la construcció del Moviment.  
 
Durant la cloenda es projecten els vídeos de la iniciativa “I tu, què en penses?”, un missatge 
del Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mn. Sergi Gordo, animant els Centres d’Esplai a realitzar 
la seva activitat. 
 
Pel canal de Youtube, Consol Duran, de la Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont, 
destaca que estan molt contents de participar al MCECC.  
 
Per últim, Xavi Nus fa un agraïment a tothom que ha fet possible l’AGO, les persones que 
avui finalitzen la seva trajectòria al Consell Directiu, les persones que s’hi incorporen i a tots 
els Centres i Clubs d’Esplai per a fer possible que el lleure continuï en uns moments com 
els actuals.  
 
L’Assemblea es dona per finalitzada a les 13.40 h i, com a secretari, dono fe a través d’aquesta acta de totes 
les intervencions i els acords. 

 
Vist i plau, 
 
 
 
 

   
 
Andreu Porta i Espelt      Xavi Nus i Garrell 
Secretari Tècnic del MCECC     President del MCECC 
 


