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DADES GENERALS

205
Centres d’Esplai

4.545
Monitors i 
monitores

760
Participants a la 

TrocaJove

505
Participants a 
la Trobada de 
monitors/es

1.776
Beques per a les 
activitats d’estiu

3.977
Receptors/es de  
la revista Estris

486
Activitats d’estiu 
organitzades pels 

Centres i Clubs 
d’Esplai i Grups de 

Colònies

23.742
Infants, Adolescents 

i joves als Centres 
d’Esplai
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Un cop finalitza l’any és moment de mirar enrere i fer balanç de tot el que 

ha succeït i hem viscut durant l’any 2021. L’any 2021, ha estat un any on els 

efectes de la pandèmia i les restriccions han estat encara molt presents, tot 

i així a partir de l’abril ja vam poder recuperar la major part d’activitats de 

lleure. 

Iniciàvem l’any amb l’Assemblea General i una jornada formativa prèvia que 

en els dos casos vam realitzar en format telemàtic, la primera en aquest 

format. Seguíem amb la Trobada de Monitors/es amb reptes on-line i 

formacions. Desprès va ser el torn de la TrocaJove, una emissió en directe de tot un dia en que els 

Centres i Clubs d’Esplai vam participar-hi realitzant les diverses activitats des dels seus locals. Els cursos 

residencials (presencials) a la Sala, la Ruca, Montsant i Aina i les més de 450 activitats d’Estiu on vam 

recuperar les xifres del 2019 tot i la major afectació de la pandèmia. 

Al Setembre vam iniciar un nou curs amb la il·lusió del retorn a la presencialitat en les reunions i trobades 

de monitors/es i infants territorials, això sí encara amb mesures. Cal destacar també totes les activitats 

que hem realitzat cadascú de nosaltres en el nostre Centre i Club d’Esplai. Arribem al final d’any amb la 

preocupació de l’evolució de la pandèmia però convençuts que el lleure és essencial. 

Aquest any 2021 al que fem referència, hem continuat treballant per la consolidació del Moviment de 

Centres d’Esplai Cristians Catalans, arreu del territori i hem iniciat el procés d’incoporació dels Centres 

d’Esplai de Girona a la dinàmica del Moviment, homogeneïtzant els serveis i l’atenció a tots els centres.  

En les següents pàgines trobareu el recull de tot el realitzat durant aquest any, iniciarem amb la valoració 

del Pla d’Accions, per donar rellevància al que ha guiat el nostre caminar durant el 2021 per tal millorar en 

diferents aspectes. Algunes d’aquestes accions s’han hagut d’adaptar degut a 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. Moltes felicitats per la vostra tasca i el vostre Compromís ferm amb l’Educació en 

lleure, junts Som Moviment. VISCA l’ESPLAI!!

Xavi Nus i Garrell

President del MCECC

PRESENTACiÓ
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PLA d’ACCIONS 2021 / resultats

eix IDENTITAT

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.

ID1. 

Debatre de quina manera el Moviment exterioritza la seva identitat catalana atenent 
les diferents sensibilitats territorials del Moviment.

ID2. 

A. Abans de l’estiu es va constituir un grup 
obert de treball amb persones de tot 
tipus vinculades al Moviment: consiliaris, 
membres actuals i antics del Consell 
Directiu, monitors en actiu... 

B. S’ha dissenyat una dinàmica des d’aquest 
grup de treball que s’ha realitzat amb 36 
centres i clubs d’esplai.

 Ô Consulta la dinàmica.

C. No es disposa encara d’un document de 
reflexions ja que des de Consell Directiu es 
vol promoure més participació i, per tant, es 
va  decidir ampliar el termini de presentació 
dels resultats de la dinàmica.

A. Es fa un debat intern al Consell Directiu en el qual es 
conclouen un seguit d’accions a dur a terme, entre 
les quals la promoció de la llengua catalana amb tota 
la seva diversitat.

B. La reflexió, derivada del debat intern al Consell 
Directiu, va en la línia de difondre totes les festivitats 
i dates més assenyalades on tenim representació 
territorial.

C. S’han anat difonent, tant per xarxes socials com pels 
butlletins, diferents festivitats i dates assenyalades, 
com ara Sant Jordi, Sant Joan, les Diades de Mallorca 
i Catalunya, etc.

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/id1/Dinamica_ID1_vCE.pdf
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eix PERSONA  - MONITOR/a

Acompanyar els monitors i monitores del Moviment en el creixement personal i 
espiritual.

PM1. 

Oferir un treball bàsic inicial sobre l’animació de la fe.PM2. 

A. Actualment existeix un Punt de Connexió en 
actiu.

B. S’han generat 6 càpsules des de l’Àmbit 
d’Animació de la fe i publicades als butlletins 
i  la pàgina web.

 Ô Consulta les càpsules.

C. El cap de setmana residencial és una 
proposta que estava damunt de la taula des 
d’inici de curs, però es va considerar adient 
no oferir-la durant el 2021 per la covid-19. Així 
doncs, està planificada pel cap de setmana 
del 12 i 13 de febrer de 2022. S’ha dut a terme 
amb dues animadores de la fe voluntàries 
d’un centre d’esplai del Moviment.

A. S’han afegit 10 dinàmiques extres al 
recurs Fem Camí.

 Ô Consulta el recurs Fem Camí.

B. S’ha anat difonent de manera periòdica el 
recurs Fem Camí als diferents butlletins 
de monitors/es i responsables.

C. Es va ofertar la formació al Campus 
MCECC d’inici de curs, però es va haver 
d’anul·lar per manca d’inscripcions.

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2021-09-28-ambit-fe
https://www.peretarres.org//mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/materias_femcami_AAF19_2
https://www.peretarres.org//mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/materias_femcami_AAF19_2
https://www.peretarres.org//mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/materias_femcami_AAF19_2
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eix PERSONA  - responsable

Generar un recurs sobre el treball de cures a l’equip de monitors/es.Pr1. 

Acompanyar les persones responsables de centres en la seva tasca.Pr2. 

A. Tres persones de l’Equip Tècnic s’han 
encarregat de dissenyar el recurs, que també 
s’ha ofert com a formació al Campus d’Inici 
de Curs. A més a més, s’ha fet una formació 
al CampusMCECC d’inici de curs amb 28 
participants.

 Ô Consulta el recurs. 

B. La Trobada de Monitors/es que es va realitzar 
de manera telemàtica va tenir una nota de 
7,76 en els reptes diaris proposats i de 8,40 a 
les formacions de diumenge al matí. 

C. S’han difós 3 recursos sobre la gestió 
emocional i les cures. 

A. S’ha dissenyat la formació de lideratge 
abans del juny. Per fer-ho es va comptar 
amb una enquesta que durant el mes de 
maig van respondre 83 Centres i Clubs 
d’Esplai.

 Ô Consulta l’enquesta

B. S’ha impartit la formació de lideratge al 
CampusMCECC d’inici de curs amb 16 
participants.

C. S’ha generat un decàleg sobre la gestió 
dels Centres i Clubs d’Esplai, aquest s’ha 
fet arribar amb la tramesa d’inici de curs i 
es pot consultar a la web de materials per 
al curs 2021-22.

 Ô Consulta el decàleg

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/Recurs_cures_monitors.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/Recurs_cures_monitors.pdf
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2021-04-22-acompanyament-responsables
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2021-04-22-acompanyament-responsables
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/decaleggestio.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/decaleggestio.pdf
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eix PERSONA  - exMONITOR/a

Treballar la presència dels exmonitors/es als Centres d’Esplai.Pe1. 

Crear una comunitat d’exmonitors/es del MCECC.PE2. 

A. S’ha dissenyat una dinàmica territorial per recollir les bones pràctiques dels centres d’esplai 
en aquest sentit amb un total de 72 respostes, es disposa del recull de conclusions.

A. El volum d’exmonis que participen en el voluntariat del MCECC és de 15 persones.

B. No s’ha generat cap element ja que s’ha cregut convenient preguntar directament als 
exmonitors/es sobre la qüestió. Per fer-ho, es generarà un espai a la Jornada de monitors/
es del 2022 en la qual es convidarà als exmonitors/es i es realitzarà una dinàmica on se’ls 
preguntarà quin tipus d’elements els agradaria que el MCECC generés per mantenir-hi el 
vincle.
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eix ESPLAI - pedagogia

Treballar per la prevenció, detecció i actuació davant de la violència vers la infància i 
l’adolescència.

ep1. 

Fer un treball amb els Centres d’Esplai de la importància de la natura i la muntanya.ep2. 

A. S’ha generat un protocol sobre com actuar en 
cas que es produeixin agressions als cursos 
residencials.

 Ô Consulta el protocol.

B. S’han realitzat 3 formacions al llarg del curs i 
s’han difós les que ha ofert la Generalitat de 
Catalunya.

C. Està previst disposar d’un espai al web amb 
aquest contingut a partir del febrer. 

A. La dinàmica s’ha dissenyat per part del 
Consell Directiu i s’ha explicat en el si 
del CRT per tal de poder-la treballar a 
nivell d’esplai posteriorment. 

 Ô Consulta la dinàmica.

B. Es disposa de 6 rutes publicades de 
l’Estris però no s’ha fet la recopilació per 
nivells.  

C. S’ha publicat el manual a la revista Estris 
número 241.

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/residencials/Protocol_assetjament_residencials.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/residencials/Protocol_assetjament_residencials.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/GeocachingNaturaMCECC.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/GeocachingNaturaMCECC.pdf
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eix ESPLAI

eix ESPLAI

 - governança

 - inclusió

Promoure la participació infantil als Centres d’Esplai. eg1. 

Treballar les desigualtats en el si dels Centres d’Esplai.ei1. 

A. La Jornada de l’Àmbit Pedagògic estava 
planificada pel diumenge 30 de maig, es va 
anul·lar per manca d’assistència i es va posposar 
pel diumenge 3 d’octubre, celebrada de 
manera telemàtica amb 3 persones provinents 
de Centres d’Esplai que no formaven part de 
cap dels equips del Moviment. D’altra banda, 
no es va passar enquesta de valoració. 

B. S’ha dissenyat el recurs de l’Àmbit Pedagògic 
però es difondrà a l’inici del 2022.

C. S’ha publicat a l’Estris número 241.

A. S’ha generat un recurs sobre 
les desigualtats de gènere, 
socioeconòmiques, per capacitats i 
ètniques i culturals amb material per 
treballar en els esplais.  

 Ô Consulta el recurs.

B. S’ha realitzat la V Jornada Mirem Més 
Enllà el divendres 5 de novembre amb 
un total de  23 participants, provinents 
de 6 centres d’esplai diferents i amb una 
valoració global de 9’09. 

C. S’ha publicat a l’Estris número 240. 

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2021-11-05-Desigualtats
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2021-11-05-Desigualtats
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eix ESPLAI

eix xarxa

 - societat

 - comunitat

Elaborar un pla per complir i treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
al Moviment.

eS1. 

Promoure la relació dels Centres d’Esplai amb els agents socials i les entitats culturals 
del seu entorn. 

xc1. 

A. S’ha tractat al CRT del 18/09/2021 i 
posteriorment s’ha redactat el document dels 
ODS treballats.

B. S’ha tractat al CRT del 18/09/2021 i 
posteriorment s’ha redactat el document dels 
ODS no treballats.

C. S’ha generat una comissió transversal al 
Consell Directiu, s’ha rebut una formació 
externa i s’ha començat a treballar en la 
diagnosi global, però encara no hi ha una línia 
d’accions a dur a terme.

A. S’ha realitzat una dinàmica per dur a terme la diagnosi i a principis del 2022 es farà arribar 
als centres.

B. No s’ha realitzat la guia.



12

MEMÒRIA 2021

eix xarxa - moviment

Creació d’una ràdio MCECC (programa a través de podcast).xm1. 

Replantejar les procés d’elecció dels equips de Responsables Territorials, fent-lo més 
obert i democràtic en el conjunt del Moviment.

xm2. 

A. Es va crear un grup obert de treball abans de l’estiu 
amb membres del Consell Directiu, de Comunicació 
de l’Equip Tècnic i monitors/es del MCECC, el qual 
va dur a terme el disseny del format radiofònic. 

B. Només s’ha generat un recurs en format de prova 
pilot.

A. S’ha dissenyat el calendari 
orientatiu per als territoris en aquest 
document.

B. El procediment de prova pilot s’ha 
dut a terme en 5 zones i/o territoris. 

C. S’han inclòs les dates més rellevants 
en el calendari 2022-23.

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2022/docsmemoria/XM2.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/AGOmcecc2022/docsmemoria/XM2.pdf
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eix xarxa - sector

Acompanyar els Centres d’Esplai a que col·laborin amb entitats inclusives del seu 
territori.

xS1. 

Posar en valor el voluntariat com a característica essencial de les activitats de lleure 
educatiu.

xS2. 

A. S’ha ajudat a tots els Centres 
d’Esplai que han demanat suport i 
assessorament en aquest aspecte. 

B. No s’han difós recursos sobre la 
inclusió en els Centres i Clubs 
d’Esplai.

C. S’han realitzat col·laboracions 
amb dues entitats que treballen la 
inclusió. 

A. S’han difós totes les accions 
comunicatives sobre lleure educatiu a les 
que ens hi hem adherit com a Moviment, 
com ara la campanya #12Essencials 
del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC). 

 Ô Consulta la campanya. 

B. S’ha destacat el valor del voluntariat 
en tots els documents emesos des del 
MCECC, sobretot pel que fa referència a 
les mesures covid-19.

https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/seguim-sent-essencials 
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activitats territorials

zona 01 i 06: ciutat vella sants-montjuïc, l’hospitalet, cornellà

zona 02: Eixample, Les Corts 

zona 03: gràcia, sarrià - st. gervasi

Monitors i monitores

 Ô 2021/02/20: Jornada formativa de 
monitors/es - FITA

 Ô 2021/12/10: Jornada de monitors/
es - Celebració de Nadal

Infants i Adolescents

 Ô 2021/05/15: Trobada d’Infants

Monitors i monitores

 Ô 2021/11/06 - 2021/11/07: Trobada 
de monitors/es - “TrocaZona”

 Ô 2021/12/10: Jornada de monitors/
es - Celebració de Nadal

Infants i Adolescents

 Ô 2021/02/20: Trobada d’Infants
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zona 04: horta - guinardó

zona 05: St. Andreu, Nou Barris, St. Martí 

zona 07: barcelonès nord

Monitors i monitores

 Ô 2021/11/21: Jornada formativa de 
monitors i monitores. 

Monitors i monitores

 Ô 2021/02/07: Jornada formativa – 
“Encalça’t” 

 Ô 2021/10/22: Jornada de monitors i 
monitores d’inici de curs 

Monitors i monitores

 Ô 2021/02/08: Jornada formativa

 Ô 2021/11/06: Trobada de monitors i 
monitores de zona

Infants i Adolescents

 Ô 2021/04/10: Trobada d’Infants 
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zona 08: baix llobregat sud

zona 09: baix llobregat nord

Monitors i monitores

 Ô 2021/01/31: Jornada formativa - 
Formació territorial conjunta amb 
la Zona 09.

 Ô 2021/09/13: Jornada de monitors/
es - Inici de curs.

 Ô 2021/12/10 - Jornada de monitors/
es - Celebració de Nadal

Infants i Adolescents

 Ô 2021/11/20: Trobada d’Infants. 

Monitors i monitores

 Ô 2021/01/31: Jornada formativa - 
Formació territorial conjunta amb 
la Zona 08.

Infants i Adolescents

 Ô 2021/11/13 - 2021/11/14: Trobada 
d’Infants – “Anxova’t”.

 Ô 2021/11/13: Trobada d’Infants – 
“Xivarri”.
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zona 12: vallès occidental est

zona 13: Vallès Oriental, Osona

zona 15: maresme

Monitors i monitores

 Ô 2021-02-28: Matinal formativa .

Infants i Adolescents

 Ô 2021-04-10: “La dotzena”. Trobada 
d’infants. 

Monitors i monitores

 Ô 2021-06-20: Matinal Formativa.

 Ô 2021-11-14: “Monitz” – Trobada de 
monitors/es de Zona.

Infants i Adolescents

 Ô 2021-03-20: Activitat simultània 
d’infants. Vallès 13.   

Monitors i monitores

 Ô 2021-05-22: Matinal formativa 
online 

 Ô 2021-11-27/28: Trobada de 
monitors/es. 
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zona 16: penedÈs, garraf i anoia

territori lleida

Monitors i monitores

 Ô 2021/12/11: Jornada de Monitors/
es - Cursa d’orientació.

Monitors i monitores

 Ô 2021/10/02 – 2021/10/03: Trobada de monitor/es – “Porta’m amb tu”.

 Ô 2021/12/16: Celebració Nadal – Vetlla. 

Infants i Adolescents

 Ô 2021/03/28 – 2021/03/31: Curs formació premonitors/es – “Curs Brúixola”. 

 Ô 2021/06/12: Concurs de curtmetratges – “Panyoleta d’or”.

 Ô 2021/11/20: Activitats a tots els centres en motiu del DUDI.
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territori mallorca

territori solsona

territori tarragona

Monitors i monitores

 Ô 2021-11-14: Jornada formativa de 
monitors/es - Diada de tècniques.

Monitors i monitores

 Ô 2021/05/2021: Jornada formativa 
de monitors/es.

Monitors i monitores

 Ô 2021/01/15: Jornada territorial “Talufo”.

 Ô 2021/05/28: Jornada territorial “Talufo”.

 Ô 2021/06/12: Matinal formativa i 
“Mundialet” d’esplais.

 Ô 2021/10/01: Formació als nous 
responsables.

 Ô 2021/10/02-2021/10/03: Trobada de 
monitors/es – “Punt de trobada” 

Infants i Adolescents

 Ô 2021/11/20: Trobada d’infants.
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territori girona

territori urgell

Monitors i monitores

 Ô 2021/06/13: Jornada formativa de monitors/es – centres i estiu.

Infants i Adolescents

 Ô 2021/10/23: Trobada de centres.
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acció permanent: cada dia en moviment

acompanyament als centres d’esplai

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

Malgrat la situació d’incertesa, on l’educació en el lleure no sempre ha pogut dur a terme la seva 
activitat, com a Moviment hem seguit centrant-nos en les necessitats dels esplais. A continuació 
es detallen aquestes tasques fetes durant el 2021.

Fer l’acompanyament als Centres i Clubs d’Esplai federats en la seva tasca educativa i la seva 
gestió és una de les accions  més importants que portem a terme com a Moviment.  

L’Equip de Promoció, amb el suport del Consell Directiu i de la resta de l’Equip Territorial, 
proporcionen assessorament, recolzament i un seguiment personalitzat a cada Centres i 
Clubs d’Esplai, en funció de les seves necessitats. A més, l’acompanyament també possibilita 
detectar situacions, oferir formacions a mida i atendre el gran ventall de peticions heterogènies 
que podem rebre de les diferents realitats que formen el MCECC. 

Pel que fa a la crisi del coronavirus, s’ha seguit apostant per actualitzar la informació de manera 
constant i penjar tota la informació a través dels nostres canals de comunicació:

 Ô Consulta la pàgina de materials i recursos. 

A banda d’aquest seguiment, cal destacar també l’impuls en federar i acollir a nous Centres i 
Clubs d’Esplai en el si del MCECC, realitats existents i no federades o bé, en fase de naixement. 
Enguany s’ha iniciat el procés d’entrada dels Centres d’Esplai de Girona cosa que ha estat un 
pas molt important per la consolidació del Moviment a tot el país.  

A més a més aquest any, han estat 3 els Centres 
d’Esplai que s’han incorporat: “Centre d’Esplai 
Mou-te d’Igualda” (Z16),  Centre d’Esplai Campabló 
(Tortosa),Centre d’Esplai Corpus (Z03) en federació 
provisional al MCECC. D’altra banda 2 han sigut 
baixa: “Centre d’Esplai Catesplai Planenc” (TGN), 
Centre d’Esplai Natzaret (Z02).

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/materialscurs-2021-2022
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un estiu amb aires de normalitat
L’estiu és una de les èpoques amb més activitat al 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 any d’experiències i vivències amb colònies, campaments, 
rutes i camps de treball. Aquest any hem recuperat la normalitat pel que fa al nombre 
d’activitats realitzades, amb xifres semblants a l’època anterior a la pandèmia (s’han realitzat 
486 activitats d’estiu, amb 17.236 infants i 3.072 monitors i monitores). Tot i que en termes 
absoluts les afectacions per contagis i confinaments no han estat molt elevades, s’han produït 
episodis diversos que des del Moviment hem acompanyat a través de l’equip de Promoció 
i del Consell Directiu. Una dada a destacar és que el telèfon d’emergències, aquest any, ha 
rebut moltes més trucades que els anteriors a causa d’aquest tema. 

També com cada any hem dut a terme el 
#TourMCECC, moment en el qual es fa un 
contacte personalitzat amb els Centres i 
Clubs d’Esplai que ho desitgen per part de 
l’equip de Promotores, l’Equip Territorial i/o 
el Consell Directiu durant l’estiu. És una visita 
d’acompanyament i d’escolta activa que pretén 
mantenir el contacte directe amb els centres. 
Tot i que se n’ha realitzat alguna de presencial, 
la majoria han sigut telefòniques degut a les 
recomanacions sanitàries del protocol covid-19 
per a les nostres activitats. Entre visites i 
trucades se n’han realitzat 97. 
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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, que aquest any s’ha renovat i 
actualitzat per adaptar-se a les noves realitats i necessitats. 

Aquestes han estat les accions formatives impulsades durant el 2021:

 Ô Els cursos residencials de monitors/es i directors/es, de manera conjunta amb les 
escoles de formació del conjunt de Fundacions que comprenen el MCECC, tant per 
Setmana Santa (11 directors/es i 49 monitors/es) com a l’estiu (44 directors/es i 161 
monitors/es) a la Ruca, Sala, Aina i Montsant.

En aquests cursos s’ha pogut comptar amb la 
presència de membres del MCECC que han 
realitzat una sessió formativa i informativa 
sobre aspectes generals del Moviment.

 Ô El campusMCECC d’estiu, amb les 
següents formacions: “primers auxilis”, 
“manipulació d’aliments”, “gestió i 
motivació d’equips”, “com organitzem 
una excursió?”, “prevenció de l’Abús 
Sexual Infantil” amb un total de 134 
participants. 

 Ô El campusMCECC d’inici de curs amb 
formacions com “Introducció a la figura dels animadors/es de la Fe”, “Acompanyament 
emocional a infants i joves”, “Gestió Econòmica”, “El lideratge als Centres d’Esplai”, 
“Els tràmits a fer al MCECC durant tot un any”, “L’administració als Centres d’Esplai”, 
“L’animació de la Fe al quotidà de l’esplai (avançat)”, “Prevenció i detecció d’abús 
sexual infantil (ASI)”, “Introducció de cures a l’equip de monitors/es” i “GESPLAI: tot el 
que cal saber sobre l’eina!”, amb un total de 196 persones inscrites.  

 Ô 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. 

 Ô Cursos de prevenció i detecció de l’abús sexual infantil per part de la Fundació Vicki 
Bernadet .
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inclusió: lleure per tothom! 
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 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 aquest motiu es duen a terme les següents accions: 

 Ô Programa Sempre Acull, destinat a centres i clubs d’esplai que vulguin iniciar un treball 
d’obertura a infants en situació de vulnerabilitat. 

 Ô Projecte Llavor: conscients que el lleure no és present a tots els barris ni pobles, té 
com a objectiu l’acompanyament del naixement de nous centres d’esplai de la mà 
d’alguna entitat, parròquia o centre educatiu que vulgui acollir-lo. 

 Ô 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:  

 Ô 230 beques activitats de curs. 

 Ô 1.776 beques activitats d’estiu. 

 Ô 267 beques d’activitats esporàdiques.
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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. 

No es disposa de canal específic de WhatsApp, però a través de l’Equip de Promoció i del 
Consell Directiu sovint s’adapten missatges de contingut rellevant per fer arribar als Centres i 
Clubs d’Esplai i als territoris d’arreu del Moviment. 

S’han editat sis números de la revista Estris que han tingut com a eix central les següents 
temàtiques: Estris 237 “El lleure en temps de pandèmia”, Estris 238 “Cuidem-nos per cuidar”, 
Estris 239 “Els nostres protagonistes”, Estris 240 “Fem un món més just” ,Estris 241 “Els infants 
prenen la paraula”, Estris 242 “50è aniversari”. A més, en motiu del 50è aniversari de la revista 
Estris s’està preparant un acte commemoratiu.

instagram twitter telegram facebook
mcecc 2.608 3.062 150 1.378

estris 1.244 3.454 - 1.721

Dades extretes el 16/12/2021

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. 

Una de les accions que promouen és la Jornada d’Estiu de Consiliaris/àries, duta a terme els 
dies 21 i 22 de juny, enguany en format telemàtic, i on es va tractar l’acompanyament de les 
famílies.

A més a més, 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. 

Arran de la pandèmia s’ha aturat el programa Ramon M. Serchs (espai d’aturada i reflexió per 
a majors de 25 anys) i no s’ha programat durant el 2021 el nou curs per a monitors/es en actiu 
- el Pren-te temps- (de 18  25 anys) tal i com estava previst, però tots dos es durant a terme el 
cap de setmana del 12 i 13 de febrer del 2022. Si que es va poder realitzar un cap de setmana 
per aquelles persones que ja havien participat a les 2 edicions anteriors del Ramon M. Serchs.
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acció institucional
Pel 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, l’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… 

A nivell federatiu, hem participat en els diferents 
organismes dels que 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 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, amb les altres entitats educatives 
i socials, per participar en l’elaboració dels 
diferents procotols per adaptar les activitats a 
la situació generada per la covid-19.  

L’acció institucional d’aquest any 2021 ha vingut marcada, de nou, 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 posteriors que haurien d’assegurar unes activitats dignes i des del CNJC, una 
campanya d’elements clau i essencials que reclamem des del lleure per fer-ho visible tant a la 
societat com a les administracions públiques.
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treball territorial

assemblea general ordinària

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 (6 de març, 5 de juny, 17 i 18 de 
setembre i 27 de novembre), 2 de les quals en format telemàtic. 

El dissabte 30 de gener es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de manera telemàtica 
per primera vegada a la història del MCECC. Hi va haver una participació de  132 centres i 
clubs d’esplai. La nit prèvia, divendres 29 de gener, es va celebrar la Jornada de Responsables, 
preparada pel Consell Directiu, en la que es va dur a terme una conferència a càrrec d’Eduard 
Sala sobre la resiliència. Es va fer de manera telemàtica i amb una participació de 96 persones. 

A l’assemblea es van aprovar els pressupostos 
i tancament econòmic, el Pla d’Accions, 
la Memòria, el calendari, es va renovar el 
Projecte de Gènere per 3 anys i es van escollir 
4 nous membres del Consell Directiu: Arnau 
Solé (Territori Tarragona), Eric Fernández 
(Territori Sant Feliu de Llobregat - Zona 08), 
Júlia Florences (Territori Barcelona - Zona 07) 
i Josep Pla (Territori Solsona). També es va 
reelegir en Joan Morte (Territori Barcelona), 
a qui es va ratificar com a vicepresident del 
Moviment, Àlex Moreno (Territori Terrassa) 
i Txell Cots (Territori Barcelona) i es van 
acomiadar els membres que no renovaven al 
càrrec: Marc Olònia (Territori Solsona), Núria 
Carrión (Territori Sant Feliu de Llobregat) i 
Sílvia Sanz (Territori Barcelona). 
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activitat en confinament
Tant la Trobada de Monitors/es, prevista pels dies 13 i 14 de 
març, com la TrocaJove del 15 i 16 de maig, es van poder 
celebrar. La primera, amb un total de 505 participants, 
es va dur a terme de manera 100% telemàtica. Tractava 
sobre l’educació emocional i va comptar amb uns reptes 

participatius al llarg de la setmana prèvia que 
acabaven generant un recursos per als esplais, 
així com una matinal formativa. 

La segona, amb  760 participants, va tenir el 
punt central emetent de manera telemàtica, 
però pensada perquè es poguessin fer 
activitats territorialitzades en els diferents 
Centres i Clubs d’Esplai, atès que l’activitat 
de l’educació en el lleure ja tornava a estar 
permesa. La temàtica va ser l’autoestima. 

El 20 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 Projecte, 
Equip Tècnic, consiliaris i consiliàries i Consell 
Directiu) per la tasca duta a terme. 
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àmbits
Els Àmbit son els espais de reflexió i acció del Moviment, grups on es debat sobre eixos 
concrets amb la voluntat d’aportar recursos i discurs actualitzat als Centres i Clubs d’Esplai. 
Formats per monitors/es en actiu i exmonitors/es. Les principals accions realitzades pels tres 
àmbits han estat: 

 Ô Àmbit Pedagògic: ha dut a terme un 
recurs sobre la Participació Infantil, 
que culminarà amb una experiència 
pilot en un Centre d’Esplai i ha 
organitzat la seva jornada (telemàtica) 
al voltant del tema proposat. La 
primera convocatòria havia de ser 
el diumenge 31 de maig, però per 
falta d’inscripcions es va traslladar al 
diumenge 3 d’octubre. Hi han assistir 
10 persones. La xerrada va ser a càrrec 
de Ferran Crespo.

 Ô Àmbit d’Educació per a la Justícia 
Global: ha organitzat la V Jornada 
“Mirem més enllà” que ha tingut com 
a eix les desigualtats, amb una xerrada 
central a càrrec d’en Quim Cervera, 
membre de Justícia i Pau i un seguit 
de tallers de petit format aterrats a la 
realitat dels Centres i Clubs d’Esplai. 
S’ha celebrat de manera presencial 
i ha tingut 23 participants. D’altra 
banda, l’Àmbit ha realitzat un manual 
sobre la temàtica amb 4 recursos 

concrets sobres les desigualtats de gènere, per capacitats, socioeconòmiques i 
ètniques i culturals. 

 Ô Àmbit d’Animació de la Fe: ha organitzat la V Nit dels Animadors/es de la Fe (26 de 
febrer) de manera telemàtica, tot posant el focus en l’individu per tal d’esbrinar com 
vivim la nostra fe i de quines maneres expressem i exterioritzem la nostra vivència amb 
l’objectiu de poder potenciar encara més els nostres punts forts i/o poder conèixer i 
treballar aquelles habilitats més desconegudes o que tenim menys desenvolupades. 
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projectes
A l’Assemblea es va aprovar la continuïtat del Projecte de Perspectiva de Gènere per 3 anys 
més. Cada mes ha publicat algun tipus de recurs o reflexió encarat al treball dels Centres i 
Clubs d’Esplai, com ara el concepte dels micromasclismes a través de les cançons o els rols de 
gènere a l’esplai.

 Ô Aquí podeu consultar tots els recursos publicats.

A més a més, s’ha creat una comissió de perspectiva de gènere al Consell Directiu per tal 
d’implementar mesures concretes en el si de l’estructura general del Moviment. Aquesta 
comissió està treballant en la diagnosi i es preveuen mesures concretes al llarg del 2022.

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/2021-10-05-segon-recurs-genere
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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

http://www.peretarres.org/mcecc

