Esmenes, propostes i dubtes
recollits de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 2022
En el moment de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO) es va
donar a conèixer el corresponent calendari dels terminis. Aquest calendari preveia, entre
d’altres, un període perquè els Centres d’Esplai poguessin presentar esmenes, dubtes i/o
propostes en relació als punts inclosos a l’ordre del dia de l’Assemblea. El mateix calendari
de terminis anunciava una data en la qual, des del Consell Directiu del MCECC, es publicarien
aquestes aportacions rebudes i el seu posicionament per part d’aquest òrgan.
Des del dia 29 de desembre de 2021 i fins al dia 17 de gener de 2022 es van rebre un total
de 29 aportacions (entre propostes, dubtes i esmenes) per part de diversos centres d’esplai.
El Consell Directiu, en dues reunions fetes el 18 i el 22 de gener, va valorar totes les
aportacions rebudes.
En el cas de les esmenes, la deliberació feta -com en tots els debats de valoració d’esmenesva consistir en:
 Veure si l’esmena rebuda conté una proposta que els autors/es del document
l’accepten i la integren com a seva. En aquest cas, l’esmena acceptada passa a formar
part del text que es votarà i no es fa necessari votar l’esmena.
 En el cas que l’esmena rebuda contingui una proposta que els autors/es del text no
integrin a la seva proposta de text, l’esmena no s’accepta i s’haurà de sotmetre a
votació. En aquest supòsit es demanarà a la persona que l’ha presentada que, un cop
escoltats els arguments del Consell Directiu, es posicioni de nou respecte a l’esmena:
podent retirar-la o bé argumentant per què caldria mantenir-la i, en aquest cas,
procedint a la seva votació.
Pel que fa a les propostes i dubtes, el Consell Directiu els va considerar tots i va consensuarne una proposta de resposta o de posicionament.
El Consell Directiu del MCECC valora molt positivament i agraeix totes les aportacions
rebudes.
Les aportacions rebudes (dins dels terminis establerts) i organitzades segons els documents
o punts als que fan referència, són les següents:
Nota: S’ha mantingut el redactat literal de les aportacions rebudes a través del formulari. En aquest
sentit, assenyalar que no s’han fet modificacions de caràcter ortogràfic ni gramatical.
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Aportacions rebudes a l’Acta de l’AGO 2021

Esmena Acta de l'AGO 2021
Referència:
Zona/Territori:

E01

Nom de la persona:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
Alberto Hernández

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
Alberto Hernéndez
Justificació de l’esmena:
Reiterem l’apreciació feta a l’esmena E02 de l’AGO 2020 i que va ser acceptada.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. L’acta que se sotmetrà a votació incorpora
aquesta correcció.

Esmena Acta de l'AGO 2021
Referència:
Zona/Territori:

E02

Nom de la persona:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
Alberto Hernández

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
Alberto Hernandez
Justificació de l’esmena:
Reiterem l’apreciació feta a l’esmena E02 de l’AGO 2020 i que va ser acceptada.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. L’acta que se sotmetrà a votació incorpora
aquesta correcció.

Esmena Acta de l'AGO 2021
Referència:
Zona/Territori:

E03

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
Per això,

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
Conformes amb la resposta donada pel
Consell Directiu,

Justificació de l’esmena:
La frase no acaba de tenir sentit i dona la sensació que retirem les esmenes com a
conseqüència de l’esmena referent a la repetició de Vèrtex.
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 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. L’acta que se sotmetrà a votació incorpora
aquesta correcció.

Esmena Acta de l'AGO 2021
Referència:
Zona/Territori:

E04

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
centre

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
entre
Justificació de l’esmena:
Entenem que és tracta d’un error tipogràfic en la transcripció de la nostra intervenció que
sol·licitem corregir.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. L’acta que se sotmetrà a votació incorpora
aquesta correcció.

Pàg. 3 de 21

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

08029 Barcelona

Tel. 934 100 100

Fax 93 419 62 68

Aportacions rebudes a la Memòria 2021

Esmena Memòria 2021
Referència:

E05

Zona/Territori:
Text a
esmenar:

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Proposta d’Esmena:
Pla d’accions 2020/Resultats pendents
La memòria del MCECC de l’any preveia la realització de tot un seguit
d’accions durant el 2021, són les següents:
EM4. CREAR UN BANC DE RECURSOS I NECESSITATS DELS CENTRES
D’ESPLAI.
S’esperava tenir acabat aquest banc de recursos, amb una interfície molt
semblant a La llitera al llarg del primer trimestre de 2021. Tot i tenir l’esquema
dissenyat al 2020, no s’han trobat les persones que ho puguin dur a terme a
nivell informàtic i per tant no s’ha pogut assolir el compromís adquirit.

Addició

EC4. PROMOURE EL CONSUM RESPONSABLE (SOSTENIBLE, KM0,
ETC.) ALS CENTRES D’ESPLAI I A LES ACTIVITATS GENERALS.
A principis de 2021 s’esperava es tingués un document que inclogués
aspectes teòrics i dinàmiques pràctiques que restava pendent de maquetació.
L’11 de febrer es va publicar al web aquest recull assolint així l’acció.
(https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materialsrecursos/2021_02_08_Recurs_Consum_Responsable).
EE1. PROMOURE EL CREIXEMENT PERSONAL I ESPIRITUAL DELS
MONITORS/ES
S’havia contactat amb dues animadores de la fe per dissenyar aquest projecte
per a monitors novells que es preveia tenir enllestit a l’inici del 2021. Al
desembre de 2021 es va presentar la jornada que està programada per l’11,
12 i 13 de febrer. (https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2021-12-03pren-temps).
EP1. POTENCIAR EL PORTAL ESTRIS.CAT AMB UN NOU DISSENY
Existint una proposta d’arbre web que havia de fer-se servir com a disseny,
s’estava treballant per poder publicar el web durant el primer trimestre del
2021. Aquest canvi va arribar al mes de setembre amb un nou disseny més
senzill, atractiu i innovador. Amb aquests canvis, la revista pretén arribar a
molta més gent i ser de major utilitat pels centres d'esplai.

Justificació de l’esmena:
Tots els anys hi ha accions que no s’acaben de realitzar per manca de temps, recursos o
planificació. Aquestes accions, en aquest cas, apareixien a la memòria del 2020 amb
compromisos d’assoliment durant el 2021. Per a la consecució d’aquestes finalitats ha estat
necessari invertir temps i recursos durant el 2021, cosa que creiem ha de quedar reflectida
en aquesta memòria, no deixant d’esdevenir una correcció o esmena a la presentada l’any
2020.
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 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La memòria que se sotmetrà a votació
incorpora aquesta addició en un nou apartat a continuació dels resultats del pla d’accions 2021
i abans de les activitats territorials, sota el Títol “PLA d’ACCIONS 2020 / resultats”.

Esmena Memòria 2021
Referència:
E06
Nom de la persona: Carla Comas
Zona
15:
Maresme
Zona/Territori:
Centre d’Esplai: Zona 15
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
zona 15: maresme
zona 15: maresme
Monitors i monitores
Monitors i monitores
- 2021-05-22: Matinal formativa
- 2021-05-22: Matinal formativa
online
online
Infants i Adolescents
- 2021-11-27/28: Trobada de
- 2021-04-10: Trobada per etapes online
monitors/es.
- 2021-05-22: Trobada general online
Justificació de l’esmena:
Hem portat a terme dues activitats amb infants i adolescents que no estan a la memòria i la
trobada de monitors la vam acabar anul·lant.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La memòria que se sotmetrà a votació
incorpora aquesta correcció.

Dubte Memòria 2021
Referència:
Zona/Territori:

D01

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
L’acció PE1 indica que de les respostes donades pels Centres d’Esplai es disposa d’un
recull de conclusions relatiu a bones pràctiques amb exmonitors. Per poder finalitzar l’acció,
aquest recull hauria d’arribar als Centres d’Esplai perquè es puguin compartir aquestes
pràctiques i enriquir-nos conjuntament. Està previst fer-lo arribar o posar a disposició dels
Centres?

 Resposta del Consell Directiu:
A partir del treball realitzat a les reunions territorials s’ha generat un document de conclusions
i la seva publicació està prevista durant el mes de febrer d’aquest any.
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Dubte Memòria 2021
Referència:
Zona/Territori:

D02

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
Proposta d’Esmena:
L’acció ES1 explica l’elaboració de dos documents amb els ODS treballats i no treballats.
Podem tenir accés a aquesta diagnosi?

 Resposta del Consell Directiu:
Al Consell de Responsables Territorials del mes de setembre es va fer un treball de diagnosi
i de recull d’aquesta informació. Està previst generar un espai al web on s’incorpori aquesta
informació generada al CRT i on també es vinculi la feina feta per l’Àmbit d’Educació per la
Justicia global durant l’any 2022.
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Aportacions rebudes al Pla d’Accions 2022

Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

E07

Nom de la persona:

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Proposta d’Esmena:
RESULTAT ESPERAT: a.3. S’ha generat un nou espai a la revista
Estris amb una agenda cultural que inclogui les novetats musicals,
Addició a l’acció ID2
teatrals i literàries; i també destaqui les dates i festivitats més
assenyalades de la cultura catalana.
Justificació de l’esmena:
Proposem la creació d’una secció específica a la revista Estris on hi hagi una agenda
cultural amb les novetats en el món de la cultura (discs musicals, llibres, obres de teatre…)
i un petit espai dedicat a les festes de la cultura popular: Sant Joan, Sant Jordi i Sant Esteve
i festivitats específiques com les festes majors més rellevants del territori.
Text a esmenar:

 Resposta del Consell Directiu:
Les xarxes socials del MCECC i de la revista Estris són les eines més efectives de les que
disposa el Moviment per tal de fer difusió de les festivitats més assenyalades. En casos
concrets es pot arribar a fer difusió d’actes i esdeveniments on participin els centres i clubs
d’esplai del Moviment. El que no es preveu, pel decalatge que hi ha entre l’escriptura i la
publicació de la revista i pel tipus de contingut que s’hi publica és fer un seguiment de les
novetats culturals del nostre pais.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.

Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

E08

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Proposta d’Esmena:
RESULTAT ESPERAT: a.4. S’ha realitzat una acció conjunta amb
Addició a l’acció ID2
altres Federacions d’educació en el lleure.
Justificació de l’esmena:
Creiem que aquest objectiu el compartim amb altres federacions educatives del nostre
territori. És per això que proposem l’elaboració d’un manifest o acció conjunta amb altres
entitats en defensa de la llengua catalana a les institucions educatives.
Text a esmenar:
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 Resposta del Consell Directiu:
Des del Consell Directiu es valora positivament el fet de realitzar iniciatives conjuntes amb les
altres federacions de lleure educatiu si es dona l’oportunitat. En aquesta línia es forma part
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) on es coordinen diferents iniciatives comunes a la nostra tasca educativa.
Durant l’any 2021 i referent a la promoció de la cultura i la llengua catalana s’ha participat a
l’entrega floral al monument de Rafael Casanova el dia 11 de Setembre i s’ha signat el
manifest en defensa de l’escola en català promogut pel CNJC. Aquesta coordinació amb altres
federacions ja es realitza dins l’acció permanent del Moviment.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.

Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

E09

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Proposta d’Esmena:
INDICADORS: c. Consultar als Centres d’Esplai sobre les seves
necessitats i situació actual.
Addició a l’acció PM2 RESULTAT ESPERAT: c. S’ha passat una enquesta de diagnosi als
Centres d’Esplai que ha servit com a punt d’inici al debat intern.
Text a esmenar:

Justificació de l’esmena:
Pocs membres del Consell Directiu i l’Equip Tècnic participen del dia a dia dels Esplais.
Amb l’acció original, el treball del compromís anava de dalt a baix, començant al Consell
Directiu i acabant als Esplais. Ara proposem que sigui un camí d’anada i retorn, és a dir,
que sorgint de les necessitats dels Esplais, el Consell Directiu i l’Equip Tècnic mantinguin
aquest debat que acabi generant una dinàmica que resulti útil als Esplais.

 Resposta del Consell Directiu:
El MCECC disposa de diferents espais i moments per consultar temàtiques als centres
d’esplai. Com s’indica a l’apartat b) l’objectiu és poder fer una dinàmica territorial amb els
centres d’esplai per tal de recollir-hi la seva informació. Les enquestes que s’envien sovint no
tenen una resposta massiva i per tant es creu convenient fer servir aquest format per tal de
recullir el màxim d’informació. A més a més, també es poden aprofitar altres espais com la
Jornada de monitors i monitores, les visites als centres de l’Equip de Promoció i dels referents
de Consell Directiu, etc. per poder detectar necessitats sobre aquestes temàtiques.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.
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Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

E10

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
INDICADORS: c. Promoure l’educació en el lleure als mitjans de
comunicació públics.
RESULTAT ESPERAT: c.1. S’ha generat en la guia un espai per
posar en contacte Centres i mitjans locals.
c.2. S’ha obtingut presència 10 cops a mitjans d’àmbit nacional.

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:

Addició a l’acció XC1

Justificació de l’esmena:
L’educació en el lleure de caràcter voluntari és fonamental per la supervivència del sector.
És per això que proposem augmentar l’aparició d’aquesta aprofitant l’existència de mitjans
de comunicació públics. Els Esplais han d’aparèixer a mitjans locals i comarcals alhora que
el MCECC ha de poder fer difusió de la seva tasca als mitjans nacionals i estatals. El sector
cada cop és més competitiu amb empreses que fan servir els seus mitjans per arribar a les
famílies que acaben decidint on i com s’educarà als seus infants. Necessitem poder arribar
a més gent que confiï en nosaltres i posi en relleu la tasca voluntària que realitzem i la
qualitat de les nostres activitats.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu considera que el posicionament de l’educació en el lleure en els mitjans de
comunicació és una tasca emmarcada dins l’acció permanent del Moviment i és per això que
s’aprofiten aquells fets noticiables per poder-hi aparèixer. S’està predisposat a donar suport i
acompanyar a aquells centres d’esplai que vulguin difondre alguna activitat als mitjans locals
(p.e. facilitar models de notes de premsa).
Fa alguns anys es va realitzar una campanya conjunta amb les altres federacions de lleure
feta amb aquest objectiu (Vine al Cau, vine a l’esplai). Cal treballar amb la Direcció General
de Joventut per a que es recuperi i/o s’actualitzi.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.
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Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

E11

Nom de la persona:

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Proposta d’Esmena:
INDICADORS: d. Aconseguir contacte entre Centres d’Esplai i
Escoles i Instituts.
RESULTAT ESPERAT: d. S’ha inclòs un apartat específic a la guia
elaborada.

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
Addició a l’acció XC1

Justificació de l’esmena:
L’educació formal i no formal han d’entendre’s si es vol millorar la qualitat educativa dels
infants adolescents i joves. Teixir xarxa i compartir eines, recursos i informació ha de ser
necessari per poder desenvolupar uns projectes educatius específics amb cada infant i de
forma comuna, consensuada i amb els mateixos objectius entre totes les institucions que
formen part de la vida de l’educand.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu considera que l’indicador que es proposa en aquesta esmena ja s’inclou
en l’indicador a) de l’acció. L’objectiu és poder donar eines als centres d’esplai per poder fer
contacte amb els agents educatius de la comunitat.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.

Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:

E12

Nom de la persona:

Zona/Territori:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a
esmenar:

Proposta d’Esmena:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

INDICADORS: d. Dotar de recursos econòmics la consecució d’aquests
espais.
Addició a l’acció
RESULTAT ESPERAT: d. S’ha inclòs una partida econòmica al
XS1
pressupost del MCECC de l’any 2023.
Justificació de l’esmena:
Creiem que aquestes millores d’espais que es proposen son necessàries però també
suposen una forta inversió per a dur-les a terme. Tenim Esplais en múltiples situacions
jurídiques que els obliguen en molts casos a dialogar amb altres institucions per aconseguir
el finançament necessari. Tot i aquest diàleg, alguns cops no és possible i es fa necessària
una empenta econòmica que creiem el MCECC pot donar.
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 Resposta del Consell Directiu:
Aquestes millores d’espais pels centres o clubs d’esplai han d’anar lligades a la recerca de
fonts de finançament específiques que permetin fer-ho. És per això que el Consell Directiu
juntament amb l’Equip Tècnic es compromet a ajudar als centres i clubs d’esplai en aquesta
recerca i posterior sol·licitud amb els paràmetres inclosos en els indicadors de l’acció.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.

Esmena Pla d'Accions 2022
Referència:

E13

Zona/Territori:
Text a
esmenar:

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Proposta d’Esmena:
ACCIÓ: EG2.Reformar el Reglament de Règim Intern del MCECC.
RESPONSABLE DE L’ACCIÓ: Assemblea General
MITJANS: Consell Directiu, Equip Tècnic, Consell de Responsables
Territorials, Àmbits i Projectes, Centres i Clubs d’Esplai, Equip de Consiliaris
INDICADORS:
a. Generar una comissió redactora.
b. Elaborar un procés participatiu que inclogui al màxim de persones possibles
en el disseny i opinió.
c. Presentar una proposta per ser debatuda a la propera Assemblea General

Addició

RESULTAT ESPERAT:
a.1. El Consell Directiu ha elaborat un procés d’elecció de la comissió
redactora que permeti la participació de les persones interessades.
a.2. Mitjançant eines telemàtiques, s’han ratificat per part dels Centres d’Esplai
els membres d’aquesta comissió.
b.1. S’han generat dinàmiques participatives per part de la comissió redactora
emmarcades dins d’una campanya.
b.2. Els espais de participació han comptat amb més de 100 persones.
b.3. Hi ha una espai específic destinat a l’acció obert tot l’any i de caràcter
digital.
c.1. S’ha presentat una proposta abans del mes de novembre per donar temps
al debat i l’esmena.
c.2. S’ha portat a votació una proposta a l’Assemblea General.

Justificació de l’esmena:
El Reglament de Règim Intern del MCECC va ser aprovat el 31 de gener de 2015 però no
va deixar de ser una modificació prou substancial de l’antic reglament del MCEC. Aquest
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reglament del 2015 es va dotar de la dimensió catalana amb la incorporació progressiva de
noves diòcesis al MCEC existent fins aleshores.
Els darrers anys, el MCECC ha experimentat un creixement en l’abast territorial del mateix
amb la incorporació de noves diòcesis i Esplais fent-lo un moviment que avui en dia abraça
tot el territori de Catalunya i altres indrets dels coneguts Països catalans. No obstant això,
el Reglament que volem reformar no contempla aquests territoris. que en el moment de la
seva aprovació no formaven part del MCECC.
Malgrat tot, creiem que hi ha més motius que ens poden argumentar la necessitat d’aquesta
reforma: el primer segueix en relació a la qüestió territorial, en aquesta integració entre les
zones numerades provinents de l’antic MCEC i els nous territoris del nou MCECC. Aquesta
fase d’integració considerem que ha finalitzat i s’han generat diversos documents i espais
que ens permeten pensar i replantejar com volem que sigui l’organització territorial del
moviment. Aquests documents creiem que s’han de poder integrar després de ser debatuts
al nou reglament.
D’altra banda creiem necessari poder realitzar un anàlisi de diferents documents
desconeguts com per exemple aquells que regulen el funcionament d’assemblees, l’elecció
de la presidència, l’elecció dels responsables territorials... i que avui en dia existeixen però
no tothom té a l’abast, coneix ni ha pogut decidir.
Un altre punt i no menys important, és l’aparició de la perspectiva de gènere que ens permeti
incorporar criteris a favor de la igualtat en la globalitat del moviment, cosa que ara no es
preveu en el reglament ni tampoc succeeix en alguns dels casos.
La transparència creiem que també ha de ser una eina fonamental en el funcionament del
moviment i l’hem trobat molt a faltar els darrers anys com es pot observar en les esmenes
presentades a les últimes assemblees. Volem un Moviment amb les parets de vidre on es
pugui saber tot el que es parla i es decideix i ens acaba afectant més enllà d’un cop a l’any
en aquesta assemblea general.
Finalment, els darrers anys estem notant una davallada de la participació en els espais que
s’ofereixen propis com els àmbits i les comissions organitzadores de les trobades o la
presentació de nous projectes. Un procés com el que proposem ha de millorar aquest
sentiment de pertinença fent que tothom pugui participar d’aquest procés de construcció
d’un nou Moviment que tothom s’hi senti plenament a gust i amb ganes de participar i fer-lo
créixer en quantitat i també en qualitat.
La participació del màxim de persones possible en aquest procés acabarà definint aquest
nou reglament i més enllà de trobar necessitats que ho justifiquin, no farem propostes
concretes sobre com ha de ser aquest perquè volem que siguem tots els qui prenem part
els qui puguem decidir conjuntament sobre el futur del Moviment.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu considera que en un futur proper s’ha de realitzar una revisió i actualització
del Reglament de Règim Intern tot i que el moment actual no es valora com el més adequat.
Ens trobem en un procés de relleu de presidència i cal acabar de consolidar l’entrada d’alguns
Territoris al MCECC abans de fer aquesta revisió.
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Arrel d’aquesta esmena s’agafa el compromís de generar una comissió dins el Consell Directiu
per iniciar el disseny d’aquest procés d’actualització.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió al Pla d’Accions 2022.

Proposta Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

P01

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament de la proposta:

El decàleg del bon relleu de l'acció PR2
haurà d’incloure un apartat específic per a
rectors i consiliaris on es garanteixi el
traspàs quan el relleu es produeixi en
aquests càrrecs.

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Justificació de la proposta:
Molts canvis de rector o consiliari acaben
afectant l’estat dels centres d’Esplai de forma
positiva o negativa. Tot vetllant per la
continuïtat i que aquests canvis es produeixin
de la millor manera possible, creiem que el
decàleg del bon relleu ha d’incloure un apartat
específic on es parli de com fer un bon traspàs
entre les persones que ocupen aquests
càrrecs comptant amb la resta de membres
del Centre.

 Resposta del Consell Directiu:
El decàleg està previst que es centri en el relleu de monitors i monitores, malgrat això es valora
positivament el fet d’afegir algun apartat concret on es faci referència a aquest relleu. Es
recorda que l’Equip Tècnic i el Consell Directiu està a disposició dels centres d’esplai que
necessitin qualsevol tipus d’ajuda per a gestionar aquest relleu.

Proposta Pla d'Accions 2022
Referència:

P02

Nom de la persona:

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Zona/Territori:
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Plantejament de la proposta:
Justificació de la proposta:
Volem complementar aquesta acció amb la
inclusió de la música per treballar la dimensió
Incloure la música com a eina per treballar
transcendent dels infants considerant-la
el transcendent.
essencial per al desenvolupament de la
persona.
Zona 08: Baix Llobregat
Sud
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 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu agraeix aquesta aportació i mirarà d’incloure tant cançons per a treballar
aquesta dimensió trascendent en el cançoner que s’elaborarà, com aquesta idea en les
càpsules formatives que es realitzin.

Proposta Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

P03

Nom de la persona:

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament de la
proposta:

Justificació de la proposta:

Molts Centres busquem maneres per fer sortides de cap de
setmana o bé a baix cost o bé canvi d’un petit donatiu.
Aquesta pràctica és molt regular al territori, gairebé cada
Proposem la creació dins setmana acollim algun Esplai o ens acull un altre a les
dels recursos d’un llistat pròpies instal·lacions. Aquesta xarxa s’ha generat en base a
d’espais on dormir i els seus contactes realitzats als cursos residencials, zones o territoris.
contactes.
Però tot i això, volem poder arribar més enllà d’aquests
àmbits d’actuació i elaborar un llistat que inclogui tots els
espais on puguem pernoctar i els contactes a on dirigir-nos
prèviament.

 Resposta del Consell Directiu:
A la web del Moviment hi ha una relació de tots els centres i clubs d’esplai que el formen, així
com adreces de contacte. No es considera oportú generar un llistat ja que facilment quedaria
desactualitzat i no es pot vetllar per a que es compleixin les condicions necessàries per a
realitzar una estada d’aquest tipus.

Dubte Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

D03

Nom de la persona:

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
Es publicarà el document amb les conclusions de l’acció ID1 amb l’objectiu que puguem
seguir el procés d’implementació de les línies d’acció previstes? En aquest cas, quan està
previst que es publiqui?

 Resposta del Consell Directiu:
La dinàmicada enviada als centres i clubs d’esplai a l’octubre de 2021 ha comportat la rebuda
de 37 respostes. El grup de treball generat per aquest propòsit està treballant en l’elaboració
d’aquest document de conclusions i es reunirà el 16 de febrer per mirar de tancar-lo. Quan el
document estigui elaborat es publicarà.
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Dubte Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

D04

Nom de la persona:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
A qui s’obrirà la participació a la excursió general del MCECC?

 Resposta del Consell Directiu:
Aquesta excursió estarà oberta a les mateixes persones que participarien en una Trobada o
Jornada de monitors i monitores: monitors/es, exmonitors/es, responsables territorials...

Dubte Pla d'Accions 2022
Referència:
Zona/Territori:

D05

Nom de la persona:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
Com es decidirà a quins esplais s’actuarà a l'acció XS1? Hi haurà un procés on els
Esplais puguem dir les nostres necessitats o intencions?

 Resposta del Consell Directiu:
Durant el 2020 es va realitzar una enquesta molt detallada sobre l’estat dels locals dels centres
i clubs d’esplai. Serà aquest el document de partida que s’utilitzi per fer aquest treball durant
el 2022.
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Aportacions rebudes al Calendari 2022-2023

Esmena Calendari 2022-2023
Referència:
Zona/Territori:

E14

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
Addició
13-14/05 o 20-21/05 – Trobada General del MCECC – Vèrtex
Justificació de l’esmena:
Després de la bona experiència i resultat del Vèrtex proposem celebrar una trobada
Conjunta amb tots els infants, joves i monitors/es del MCECC cada cinc anys i plantejar la
seva inclusió al calendari.

 Resposta del Consell Directiu:
Com s’ha manifestat en altres ocasions, el Consell Directiu comparteix que Vèrtex va ser una
gran experiència, des de la seva organització prèvia fins a l’últim instant de la seva celebració.
Tot i això va suposar una gran feina amb importants esforços econòmics i humans que estaven
previstos amb molta més antel·lació que la proposada en aquesta esmena. Com es va dir
aleshores, era una trobada històrica i caldrà avaluar i valorar molt bé la situació abans de
tornar-la a desenvolupar.
A més a més la situació provocada per la pandèmia de la covid-19 genera una situació
d’incertesa que fa molt complicada la cerca d’espais i infraestructures per una activitat
d’aquestes dimensions.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió a l’Informe Econòmic.
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Aportacions rebudes a l’Informe Econòmic

Esmena Pressupost 2022
Referència:

E15

Nom de la persona:

Alberto Hernández Ciprés
Centre d'Esplai Sant
Zona/Territori:
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Text a esmenar:
Proposta d’Esmena:
Donada la situació econòmica produïda els darrers anys,
Addició a Les ajudes
l’Administradora del MCECC es compromet a portar a la propera
atorgades als Centres
Assemblea General una proposta de beques d’acord amb la
d’Esplai
situació econòmica derivada del darrer període.
Justificació de l’esmena:
L’Índex de preus al consum IPC és el reflex dels preus dels productes bàsics de les llars
espanyoles. Al llarg dels darrers 10 anys, el seu augment ha estat del 12%.
Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Les beques que ofereix el MCECC a les activitats d’estiu no han patit variacions i aquelles
que ho han fet, han estat reduint els llindars i dificultant encara més l’accés de les famílies
a les mateixes. És per això que proposem a l’administradora del MCECC realitzar un treball
sobre les beques que permeti adaptar aquests llindar al poder adquisitiu de les famílies de
forma paral·lela a la seva evolució.

 Resposta del Consell Directiu:
Els llindars de les beques són unes quantitats que s’ajusten a les convocatòries de
subvencions de les administracions a les quals el Moviment ha de justificar la recepció
d’aquests diners.
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada.
En cas que el Centre d’Esplai no accepti la resposta donada i valori mantenir la proposta
d’esmena, serà sotmesa a votació per la seva inclusió a l’Informe Econòmic.

Dubte Pressupost 2022
Referència:
Zona/Territori:

D06

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Plantejament del dubte:
El Pressupost del MCECC inclou una partida destinada a la realització d’activitats
territorials. Creiem que aquesta partida mai s’exhaureix degut al desconeixement per part
dels responsables territorials sobre l’accés als recursos de la mateixa. Com s’hi pot accedir
i sota quins criteris?
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 Resposta del Consell Directiu:
Aquest mecanisme existeix i es vincula a la presentació d’un pressupost de curs per part del
Responsable Territorial de Tresoreria a l’inici de curs. Existeix un manual de gestió econòmica
de la Zona o Territori del MCECC , on d’entre d’altres coses s’explica els criteris i la tipologia
d’activitats que són suceptibles de ser, en part, subvencionades pel Moviment. La partida de
despesa i d’activitats territorials inclou tota la despesa generada per les Zones i Territoris
(formacions, cases de colònies...), no només la part subvencionada pel Moviment.
Durant el 2020 i el 2021 degut a la situació generada per la pandèmia de la covid-19, l’activitat
territorial presencial, i per tant les despeses, ha sigut menor que altres anys.
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Altres aportacions rebudes

Proposta Altres
Referència:
Zona/Territori:

P04

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau
Justificació de la proposta:
Per a l’elecció de membres del consell directiu, és
necessari el primer cop una carta de presentació
que els Centres llegim detingudament per poder
decidir l’orientació del nostre vot. No obstant això, a
la reelecció es confia en el coneixement que el Cen

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament de la proposta:
Proposem que els candidats que
opten a la reelecció escriguin també
una carta de motivació fent balanç de
la feina feta, la que queda per fer i la
seva motivació per seguir.

 Resposta del Consell Directiu:
Aquesta proposta es va recollir en l'AGO de l'any 2021, i s'ha incoporat en la publicació de la
notícia dels candidats a Consell Directiu publicada el dia 19/01/2022, on trobareu els CV i
carta de motivació dels nous candidats i els que es presenten a la reelecció

Dubte Altres
Referència:
Zona/Territori:

D07

Nom de la persona:

Zona 01 i 06: Ciutat Vella i SantsMontjuïc; L'Hospitalet de Llobregat i
Cornellà de Llobregat

-

Centre
d’Esplai:

-

Plantejament del dubte:
Bona tarda,
Soc un exmonitor d'un esplai de Barcelona (del que, com haureu vist, no vull donar detalls).
Tot just vaig deixar la tasca educativa al meu centre d'esplai el curs 2018-19 (l'últim any
"normal", pre-pandèmia) i m'estava plantejant tornar-me a vincular al món del lleure (amb
una mica de distància i des de l'experiència) a través del Consell Directiu. Crec que és un
moment de canvi i una oportunitat per reinventar-nos, per canviar les dinàmiques i les
maneres de fer obsoletes. Per poder replantejar el nostre paper dins la societat i tornar a
estar al capdavant del lleure educatiu a Catalunya. Malauradament després de llegir els
documents de l'assemblea (en especial el pla d'accions) se m'han tret totes les ganes. No
dubto de les hores de feina invertides en el document però crec que no reflexa en cap
apartat la situació actual. Què està fent el Moviment pels centres d'esplai? Com estem
ajudant als monitors i monitores de 18-20 anys que no han viscut com a educadors i
educadores l'esplai a realitzar la seva tasca amb èxit i amb qualitat pedagògica? No ha estat
la pandèmia un moment per aturar i fer una revisió (en el sí del Consell Directiu) i decidir el
nou rumb del Moviment? Perquè si les dinàmiques dels centres estan canviant (i per tant
també les seves necessitats) sembla que el Moviment es mantingui immutable?
Segurament aquest no és l'espai per fer aquestes reflexions. És una actitud covarda per
part meva fer-ho de manera anònima però crec que era important compartir-les i que feu
amb elles el que considereu.
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D'altra banda aprofito per comentar que el passat 28 de desembre vaig pensar que l'anunci
de l'AGO presencial era una innocentada (ja que habitualment sempre es feia alguna petita
broma) però al no desmentir-ho entenc que no és així? En aquest cas crec que fora bo fer
un replantejament.
Moltes gràcies per llegir-me.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu agraeix l’aportació feta en aquest dubte i es resta a disposció de la persona
que l’ha registrat per tal de compartir reflexions i construir el Moviment plegades. No es
comparteix totes les reflexions aquí exposades, ja que si que s’han fet accions i se’n seguiran
fent per veure quin ha sigut i serà l’impacte de la situació actual i quines situacions caldrà
adaptar. Per posar alguns exemples, en el sí del Consell Directiu s’ha iniciat un debat, en el
marc de l’Assemblea està previst una estona de treball sobre la temàtica i durant la Jornada
de Monitors/es serà un dels temes centrals a treballar.
T’animem a seguir aportant la teva visió i experiència al Moviment tot formant part de les
comissions, àmbits i fins i tot del Consell Directiu.

Dubte Altres
Referència:
Zona/Territori:

D08

Nom de la persona:

Arnau Lonca Puig
Centre d'Esplai Casal
Centre d’Esplai:
Santa Maria del Jaire

Zona 13: Vallès Oriental,
Osona

Plantejament del dubte:
Com ha passat en els darrers anys volem preguntar, en qualitat d'esplai que utilitza
campaments enlloc de cases de colònies: quan seran incorporats més terrenys a "la llitera"?
Aquest dubte surgeix també, en part, degut al fet que s'han entrat formularis amb terrenys
que no s'han afegit (actualment n'hi ha al molt pocs). Moltes gràcies per adelantat!

 Resposta del Consell Directiu:
Es reitera el compromís d’actualitzar la llitera amb aquells terrenys d’acampada i campaments
que es facin arribar per tal que sigui una eina de qualitat. Es demanen disculpes si s’ha enviat
i no s’ha publicat. No consta aquesta recepció en els formularis habilitats i si es fa arribar
aquesta informació s’actualitzarà la llitera.

Dubte Altres
Referència:
Zona/Territori:

D09

Nom de la persona:

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Laia Chimeno Muñiz
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Plantejament del dubte:
Actualment, existeixen a moltes zones i territoris Centres que no participen del dia a dia del
Moviment -incloent assemblees, trobades, zones i territoris...- però sí que en prenen part en
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els moments de repartició del conveni o sol·licitud de beques. Quina opinió té el Consell
Directiu al respecte? S’ha estudiat si és més favorable disposar d’Esplais així només per un
creixement del nombre total de centres federats a l’hora del moviment sol·licitar ingressos
o seria millor un Moviment una mica més petit amb centres que tinguessin una mínima
participació?
En qualsevol cas, estem entenent el criteri de participació com continuat, entenem que en
la vida del Centre d’Esplai pugui haver-hi generacions que no mantinguin una estreta relació
de participació amb el Moviment però fem referència a situacions perennes de més de cinc
anys.

 Resposta del Consell Directiu:
El Consell Directiu és conscient d’aquesta realitat i treballa per abordar-la des de l’àmbit més
proper. Cal tenir en compte que pels centres d’esplai i pel conjunt del Moviment el més
important és que es realitzin les activitats amb els infants i joves de cada centre. Una de les
grans riqueses del Moviment és el fet de compartir amb els altres centres i per tant cal vetllar
per a què aquesta participació sigui enriquidora per a tothom.
Pel que fa el conveni és difícil valorar aquest aspecte ja que el Moviment traspasa els diners
que rep de la Generalitat de Catalunya per a l’activitat ordinària del centre d’esplai. En els
ajuts extraordinaris que dona el Moviment, la participació al MCECC s’ha incorporat com a un
criteri més a l’hora de valorar el projecte.

Dubte Altres
Referència:
Zona/Territori:

D10

Nom de la persona:

Arnau Rulló i Gonzalo
Centre d'Esplai Sant
Centre d’Esplai:
Pere i Sant Pau

Zona 08: Baix Llobregat
Sud

Plantejament del dubte:
El 19 de març de 2017 el MCECC celebrà una Assemblea General Extraordinària. Per què
no podem trobar la seva acta als arxius del Gesplai?

 Resposta del Consell Directiu:
S’agraeix aquesta aportació i s’han penjat els documents al gesplai. Si es detecta alguna altra
incidència d’aquest tipus es pot fer arribar un correu a secretaria.mcecc@peretarres.org i
s’incorporarà el que calgui.
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