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Data: 29 de gener de 2022 

Hora: 10.00 h 

Lloc de realització: Teatre l’Amistat de Mollerussa (Plaça 1 d’Octubre, s/n). 

Títol: Assemblea General Ordinària del MCECC 

 

Assistents: 
 Centres d’Esplai presents: 

Centre d'Esplai MOVI de Poblenou, Centre d'Esplai La Teranyina, Centre d'Esplai La Geltrú, 
Centre d'Esplai Casal Santa Maria del Jaire, Centre d'Esplai Boterut, Espai Infantil i Familiar 
La Semilla de Trigo, Centre d'Esplai Joan Suñol, Centre d'Esplai Lluís M. Chanut, Grup 
d'Esplai Parroquial de Vallirana, Centre d'Esplai La Lluna, Centre d'Esplai La Plaça, Club 
d'Esplai El Cau, Grup d'Esplai Parroquial Vilafranca, Grup d'Esplai Apassomi, Grup d'Esplai 
La Trepa, Grup d'Esplai L'Erol, Centre d'Esplai Cremallera, Centre d'Esplai Cra-Crac, Centre 
d'Esplai Sagrat Cor, Grup de Colònies i Campaments Casp, Centre d'Esplai Josepets, Centre 
d'Esplai Can Colapi, Centre d'Esplai i Colònies Castellserrat, Cau Sant Pau, Centre d'Esplai 
La Llar Sagrada Família, Centre d'Esplai Parroquial de Premià, Grup d'Esplai i Colònies Lliçà 
de Vall, Centre d'Esplai La Sagrera, Centre d'Esplai Flor de Neu, Centre d'Esplai Sant Isidor, 
Centre d' Esplai Xivarri, Centre d'Esplai Sant Llorenç, Centre d'Esplai Ilelà - Fundació La Vinya, 
Centre d'Esplai La Mola, Centre d'Esplai Gaspar de Portolà, Centre d'Esplai Grup de Gent, 
Centre d'Esplai Brúixola - Sant Ignasi, Centre d'Esplai Pare Abraham, Centre d'Esplai Fem- 
nos Amics, Grups TXt Adolescents i Joves del Bisbat d'Urgell, Grup Colònies Ca n'Anglada, 
Centre d'Esplai St. Pere i St. Pau, Centre d'Esplai Casal Riudomenc, Centre d'Esplai Xiroia, 
Centre de Colònies i Esplai Xiribec, Centre d'Esplai L'Espurna, Centre d'Esplai Cargol, 
Agrupació Montsianell d'Amposta, Centre d'Esplai Trencaclosques, Centre d'Esplai Sant 
Josep de Calassanç, Grup de Colònies l'Estel Nou, Centre d'Esplai L'Estel, Grup de Colònies 
Guàrdia Lada, Centre d'Esplai Sant Pacià, Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Gavina, Centre 
d'Esplai Sió, Centre d'Esplai Xino-Xano, Centre d'Esplai Farigola, Centre d'Esplai Infantil i 
Juvenil Santa Maria, Colònies Jordi Turull, Centre d'Esplai Riu, Fundació Roser de Maig, 
Centre d'Esplai Corbera, Centre d'Esplai La Bordeta, Centre d'Esplai Loiola, Centre d'Esplai 
Spai-T, Centre d'Esplai Sant Vicenç de Sarrià, Centre d'Esplai Quart Creixent, Centre d'Esplai 
Epis, Centre d'Esplai Sant Joan de Viladecans, Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola, 
Associació Educativa Nou Quitxalles, Centre d'Esplai Santa Maria, Centre d'Esplai Ĝojo, 
Colònies Populars Canillo – AINA, Centre d'Esplai Estiu Claver, Centre d'Esplai Esquirols, 
Centre d'Esplai Arc Iris de l'Esperit Sant, Centre d'Esplai Grifoll, Associació Centre Diari Can 
Palet, Centre d'Esplai La Branca, Grup de Colònies l'Anunciata, Centre d'Esplai Punt i Seguit, 
Centre d'Esplai Abat Cassià, Centre d'Esplai Sant Jaume, Associació Educativa Itaca, Centre 
d'Esplai el Drop, Grups Mou-te Igualada, Centre d'Esplai MIB, Grup Colònies a Borredà, 
Centre d'Esplai l'Albada, Centre d'Esplai la Costereta, Centre d'Esplai Sant Fructuós, Grup 
d'Esplai Salou, Fundació Esforç, Centre d'Esplai Sol Naixent, Grup de Joves Xivarri, Centre 
d'Esplai Oriols, Centre d'Esplai Santa Maria de Gràcia, Centre d'Esplai Món Jove, Centre 
d'Esplai 05, Grup de Colònies Sant Jaume, Casal Al Vent! - Fundació La Vinya, Centre 
Catequístic de Sant Miquel 

 
 Membres del Consell Directiu presents: 

Àlex Moreno Urpí, Santi Amores Sanchez, Txell Cots i Latorre, Queralt Campàs Poch, Júlia 
Florences Corominas, Arnau Solé Bargalló, Elisabet Coll Rialp, Marta Estellé Adell, Eric 
Fernández Morant, Pau Pujol Vilà, Anna Grau, Roger Vendrell Torrents, Adrià Godia Abad, 
Christiano Vargas Vela, Xavi Nus Garrell. 

 

ORDRE DEL DIA I ACORDS 
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1. Pregària, benvinguda, presentació i funcionament de l’AGO 
 

El president del Moviment, Xavi Nus, dona la benvinguda als centres assistents i fa un repàs 
de les últimes incorporacions al Moviment: 

 

Centres incorporats el 2021 (federació provisional): 
Centre d’Esplai Corpus (Zona 03), Centre d’Esplai Campabló (Tortosa), Centre d’Esplai PL- 
Patronat Pares de Família (Girona), Centre d'Esplai Sant Esteve (Girona), Centre d'Esplai 
Kids (Girona), Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Santa Maria (Girona), Centre d'Esplai Sant 
Pau (Girona), Centre d'Esplai Catekids (Girona), Centre Esplai Parroquial de Riudellots de 
la Selva "La Petjada" (Girona), Centre d'Esplai Activa't de Torroella (Girona), Centre d'Esplai 
Capicua (Girona), Centre d'Esplai la Bisbal (Girona), Casal Tespis (Girona), Esplais 
Parroquials de Lloret de Mar (Girona), Centre d'Esplai Catecolònies Sant Martí (Girona), 
Centre d'Esplai Acolliment i Amistat (Girona), Centre d'Esplai Sant Pere (Girona), Centre 
d'Esplai i grup de Joves de la Parròquia de Sant Josep (Girona), Casal Parroquial de 
Fornells de la Selva (Girona), Centre d'Esplai Sant Narcís (Girona). 

 

Centes amb federació definitiva el 2021: 
Centre d’Esplai La Mola (Urgell), Grups Mou-te d’Igualada (Zona 16). 

 

Un cop donada la benvinguda, es realitza una pregària per part del consiliari diocesà del 
territori Tarragona, Josep Maria Calderó. Posteriorment, el president del Moviment, Xavi 
Nus, presenta els membres de la mesa i es projecta la salutació del vicepresident, Joan 
Morte, que no ha pogut participar presencialment a l’Assemblea per motius mèdics. 

 
Seguidament, Txell Cots explica el funcionament logístic i el desenvolupament de 
l’Assemblea. També s’informa que l’AGO es pot seguir per YouTube, encara que les 
votacions només es poden realitzar des del lloc de celebració. 

 

També s’explica que, a l’hora de tractar els punts, hi haurà una exposició per part del 
Consell Directiu. Seguidament es farà una valoració de les esmenes, si és el cas, en tercer 
lloc s’obrirà un torn de paraula i, per acabar, es farà la votació del punt tractat. S’informa 
que s’han presentat un total de 29 esmenes. 

 
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 l’Assemblea General Ordinària 
de 2021 

 

 

S’exposa l’acta de l’any 2021 i es procedeix a la votació. Abans, però, s’informa que s’han 
incorporat 4 esmenes que corresponien a errades tipogràfiques i que no varien el contingut 
del document. . 

 

➔ Amb 90 centres, 89 amb dret a vot, l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 
2021 s’aprova amb 87 vots a favor , 0 en contra, 2 en blanc i 0 abstencions. 

 

3. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria del MCECC 
corresponent a l’any 2021 

 

 

Es projecta un vídeo resum de les activitats principals. Un cop finalitzat, Anna Grau i Arnau 
Solé procedeixen a donar resposta a les aportacions que s’han fet. En primer lloc es dona 
resposta al Dubte01, en què Arnau Rulló i Gonzalo del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant 
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Pau de Zona 08 pregunta si es compartirà amb els Centres i Clubs d’Esplai les respostes 
obtingudes de les bones pràctiques recollides a l’acció PE1. Des del Consell Directiu es 
respon que el febrer del 2022 es compartirà aquesta informació. 
Pel que fa al Dubte02, presentat pel mateix participant, es respon que la diagnosi sobre els 
ODS s’està treballant en el marc del CRT i està previst afegir-ne una pàgina al web del 
Moviment. 
Al mateix temps, i com a esmena de la memòria presentada per Carla Comas de Zona 15, 
la ponència l’accepta ja que consisteix en una revisió de les activitats d’aquest territori que 
no s’havia recollit correctament. 

 
 

➔ Amb 94 Centres, 93 amb dret a vot, la Memòria del MCECC 2022 s’aprova amb 
88 vots a favor, 0 en contra, 4 en blanc i 1 abstenció. 

 

4. Informació i seguiment d’Àmbits i Projectes 
 

 

En aquest punt, Christiano Vargas, Queralt Campàs i Pau Pujol presenten la feina dels 
Àmbits durant el 2021. 

 

En primer lloc, de l’Àmbit d’Animació de la Fe es presenten les càpsules del treball 
d’espiritualitat. També es dona a conèixer la 6a Nit dels Animadors de la Fe, que es 
celebrarà el proper 4 de març. També es parla del Punt de Connexió, que s’està fent de 
forma presencial a Barcelona i es vol oferir de forma presencial a Tarragona i Lleida. 

 
En segon lloc, l’Àmbit d’Educació per la Justícia Global exposa el treball que s’ha fet amb 
relació a les desigualtats, presentat a la jornada “Mirem més enllà”. Enguany es vol treballar 
l’ODS 17. 

 

Pel que fa a l’Àmbit Pedagògic, s’ha fet un treball sobre la participació infantil i juvenil. Es 
fa una crida per si algun Centre o Club ho vol posar en pràctica, que es posin en contacte 
amb l’Àmbit i així es podrà fer seguiment. 

 
Pel que fa al Projecte de Perspectiva de Gènere, s’explica que se’n va aprovar la creació 
el 2018 i, des d’aleshores, s’ha anat renovant anualment. El 2020 es va proposar que 
s’aprovés durant tres anys per poder desenvolupar un treball amb més profunditat. Enguany 
el projecte té 3 pilars: infants, joves i equip. S’han realitzat recursos (com el de música o el 
de rols dins a l’esplai). Pel que fa la feina prevista per a aquest 2022, es continuen generant 
recursos però també es volen crear espais de debat i reflexió. S’informa que el proper 1 de 
març s’està preparant una trobada per treballar el 8M i veure com es pot obrir el projecte a 
més persones. Arribats en aquest punt també s’explica que el Consell Directiu també ha 
creat una comissió per tractar la perspectiva de gènere. 

 
A més, s’explica que es poden crear nous projectes per iniciativa dels monitors i monitores 
i poden ser sobre qualsevol temàtica. Es poden generar al llarg de l’any, encara que la 
difusió principal serà al setembre i la seva constitució formal haurà de ser a l’AGO. Cal que 
es renovin anualment. 

 
Un cop finalitzades les exposicions s’obre un torn de preguntes. En primer lloc, Aina Abat, 
del Centre d’Esplai Grifoll de Zona 13, pregunta sobre la trobada del Projecte de 
Perspectiva de Gènere prevista per l’1 de març. Alba Jalencas, del Centre d’Esplai Cra- 
Crac proposa que sigui en format telemàtic perquè tothom hi pugui participar. 
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Seguidament en Martí Torras, del Centre d’Esplai Estel de Zona 02, pregunta si el Projecte 
de Perspectiva de Gènere i la Comissió del Consell Directiu no se solapen. Es respon que 
el projecte vol oferir recursos i la comissió vol plantejar quines adaptacions cal fer com a 
Moviment. 

 
Per últim, Anna Grau fa un recordatori: tothom que vulgui participar-hi es poden posar en 
contacte amb el CD i l’ET per conèixer com poden entrar-hi. 

 
 

5. Presentació dels nous candidats al Consell Directiu i votació 
posterior 

 

 

En aquest punt, Anna Grau abandona la mesa ja que és una de les persones que és 
candidata a la renovació. En aquesta votació hi ha 5 propostes de renovació i 2 propostes 
noves. Totes les candidatures han entregat la carta de motivació, els avals i el currículum. 
Les candidatures presentades són: 

 
-Candidatures noves: 

Judit Vilalta – Lleida | Ares Miró – Urgell 
-Renovació: 

Anna Grau – Barcelona (Z02) | Pau Pujol – Barcelona (Z15) | Adrià Godia – Lleida | 
Roger Vendrell – St. Feliu (Z16) [per vídeo] | Marta Esteller – Tortosa 

 

Es passa a la votació. Se n’explica el funcionalment: aquells Centres d’Esplai amb dret a 
vot disposen d’un butlleta en la qual hauran de marcar amb una X aquells candidats que 
volen votar. La votació és secreta en una urna. Es procedeix a constituir la mesa, que queda 
formada per Josep Maria Calderó com a Consiliari, Maria Rosa Mazarico del Centre d’Esplai 
la Costereta com a persona més gran i Jaume Malgosa del Centre d’Esplai 0’5 de Zona 11 
com a persona més jove. 

 
Un cop formalitzada la mesa, es criden els Centres i Clubs d’Esplai per territoris per procedir 
a la votació. 

 

6. Acte públic 

Gemma Terré i Gemma Olària presenten Xavi Nus, president del MCECC, i Alexis Serra, 
secretari d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya. En aquest acte 
també es lliura la tercera edició dels Premis InnovAct, que s’han repartit de la manera 
següent: 

 

- Premi del públic: Centre d’Esplai Aguiluchos. 
- 3r lloc: CE Flor de Neu pel projecte “Parlem del que som” 
- 2n lloc: CE Cra-Crac pel projecte “El viatge” 
- 1r lloc: CE Josepets pel projecte “Plantes vs. Virus” 

 
 

7. Trobades 2022 
 

En aquest punt, Marta Esteller i Júlia Florences, com a referents del Consell Directiu de les 
Trobades d’enguany, exposen quines activitats es fan. 

 

En primer lloc, pel que fa la TrocaJove, es projecta un vídeo. Es recorda que se celebrarà 
els dies 12 i 13 de març. Les inscripcions seran del 4 al 21 de març (places limitades a la 
capacitat de les cases La Conreria i Artur Martorell). Així mateix, es recomana estar atents 
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a les bústies de correu postal perquè rebran una paquet. S’informa que es treballaran els 
tabús a través del circ. 
En segon terme, pel que fa la Jornada de Monitors/es, serà d’un sol dia, el 21 de maig, sota 
el lema “Construint-te a l’esplai”. La idea és construir un esplai des de zero i poder afrontar 
tots els reptes. 

 

Un cop exposats aquests punts, s’obre un torn de paraula. Intervé Joan Martí del CE 
L’Espurna que pregunta si, en el moment de la inscripció, poden triar la casa de colònies. 
S’explica que no, que s’assignarà una o altra en funció de les places. 

 

8. Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Accions del 
MCECC per a l’any 2022. 

 

 

En aquest punt, Àlex Moreno i Txell Cots presenten el Pla d’Accions 2022 i n’expliquen el 

procés d’elaboració. Fins a l’octubre aquest pla estava a la fase propositiva, on els equips 

podien fer propostes d’accions per desenvolupar. Seguidament s’ha passat per una fase 

de concreció, on el Consell Directiu ha elaborat una proposta de Pla d’Accions, que es 

facilita als centres i aquests poden enviar esmenes, dubtes i propostes. Un cop passat 

aquest temps s’acaba aprovant a l’AGO. 

Un cop repassat el procés, es passa a detallar les accions, esmenes, dubtes i 

propostes rebudes. També es remarca que l’acció permanent del Moviment no està 

incorporada al document. 

En primer terme es tracta el dubte a la ID1 plantejat per Laia Chimeno, del Centre 

d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de Zona 08, que pregunta si es publicarà el document de 

treball. Es respon que a mitjans de febrer hi haurà una trobada i posteriorment es farà la 

difusió del document resultant. 

Es continua per l’esmena a la ID2, presentada per la mateixa persona, que proposa 

crear una secció a l’Estris amb una agenda cultural que inclogui les novetats musicals, 

teatrals i literàries. Finalment no s’accepta per una qüestió logística, ja que el pas del temps 

desactualitzaria bona part de la informació. Aquest mateix punt té una segona esmena, 

presentada per Arnau Rulló del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de Zona 08, per afegir- 

hi el treball amb altres federacions de lleure. Finalment no s’accepta perquè és un treball 

que ja s’està fent. 

 
Sobre l’eix Persona, el mateix esmenant demana fer una addició al punt PM2, que 

consisteix en l’elaboració d’una enquesta sobre el compromís a l’esplai. Aquesta proposta 
no s’accepta perquè les enquestes que es passen no tenen prou respostes i ja existeixen 
espais territorials per detectar el grau de compromís als Centres i Clubs. 

 
 

Una altra esmena E10 al punt XC1, presentada per Arnau Rulló del Centre d’Esplai Sant 
Pere i Sant Pau de Zona 08, correspon a la promoció de l’educació en el lleure als mitjans 
de comunicació, que tampoc s’accepta, ja que l’acció permanent del Moviment incorpora 
aquesta feina. 

 
Al mateix punt Laia Chimeno, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de Zona 08, 

planteja disposar d’una guia per facilitar el contacte entre escoles i instituts amb el Centre 
d’Esplai. No s’accepta, ja que es considera que és millor que aquesta tasca sigui autònoma 
i que els Centres i Clubs d’Esplai se sentin empoderats (E11). 



ACTA DE REUNIÓ 

Pàg. 6 d’11 Rev.1 (17/12/12) IQ-QUAL-05 

 

 

Una altra esmena E12, en aquest cas al punt XS1, presentada per Alberto Hernández del 
Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de Zona 08, planteja que s’incorpori una partida al 
pressupost per fer les reformes i millores als espais. No s’accepta l’esmena, ja que es 
considera que és important primer dimensionar els projectes i posteriorment buscar el 
finançament necessari per a cada cas. 

 

L’última esmena presentada fa referència al punt EG2 per modificar l’RRI. No s’accepta 
l’esmena, ja que es considera que la prioritat aquest proper any és que la presidència agafi 
rodatge. Tot i això, el CD es compromet a fer-ho properament i s’està reflexionant i debatent 
com es pot començar a estudiar. 

 
Un cop fet aquests punts, s’obre un torn de paraules. En primer lloc, Arnau Rulló, del Centre 
d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de Z08, diu que retira l’’esmena E07, que correspon a la ID2. 
De tota manera, expressa que li agradaria que l’Estris fos més obert i participatiu. Pel que 
fa a l’esmena E08, la manté ja que vol més compromís polític amb la llengua. 

Segueix la intervenció amb Alberto Hernández del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant 
Pau, que retira l’esmena E09, tot i que no entén per què, si les enquestes són vinculants, a 
l’última acció es pren una d’aquestes com a referència. Es respon que totes les enquestes 
són vinculants però no necessàriament representatives. 

 
Arnau Rulló continua exposant el posicionament i informa que retira l’esmena 10 i 11. 
Alberto Hernández diu que retira l’E12, encara que considera que no s’ha entès la seva 
petició, ja que volia que s’incorporés als ajuts extraordinaris. 

 

Per últim, diuen que l’esmena 13 ha de servir per reflexionar sobre l’RRI i si aquest és útil. 
De la mateixa manera, volen motivar la participació dels centres i que aquests en siguin 
corresponsables. En aquesta intervenció, Àlex Moreno respon que obrir l’RRI és un procés 
llarg i complex de reforma. Si som conscients que la participació no és massa alta, caldria 
motivar-la i treballar-hi perquè sigui diversa. S’explica que el Pla d’Accions és una proposta 
política del Consell Directiu i per això l’assemblea l’ha d’acceptar o no i és el moment de 
debatre-ho. Mai no s’ha vetat cap aportació i sempre s’ha estat obert a propostes. 
Considera que a llarg termini s’ha de fer una reforma de l’RRI però ara no és el moment. 
Alberto Hernández respon que considera que la resposta és pobra, ja que no s’expliquen 
les fases que implica aquest procés i volen un compromís de dates. 
Alex Moreno ho rebla dient que tant de bo es pogués fer un calendari, però encara no s’han 
llistat les necessitats del Moviment. 

 

Segueix aquesta intervenció Júlia Florences, que entén què demana l’Alberto però alhora 
convida tothom a pensar com i quan demanem espais per participar més, mentre que hem 
hagut d’anul·lar activitats i jornades i quan s’han demanat voluntaris per a comissions no hi 
havia mans suficients. 

 
Arnau Subias, del Centre d’Esplai Estel de Zona 02, diu que, referent a l’E09, comparteix 
la preocupació de la representativitat de les enquestes. És cert que els centres reben moltes 
enquestes, però cal respondre-les per tal que el Moviment pugui donar resposta a les 
necessitats que sorgeixen. Pel que fa a la reforma de l’RRI, considera que es necessària la 
reforma i comparteix un neguit amb els terminis. De tota manera, considera que no és un 
procés tan llarg i que cal que consti que algunes accions van lligades a aquest futur canvi. 
Explica que el reglament en contempla la reforma i que aquesta és prou oberta, però que 
és important començar el debat. 

 

Per la seva banda, Judit Vilalta, del Centre d’Esplai la Plaça del territori Lleida, dona les 
gracies per totes les ajudes econòmiques que s’ofereixen des del Moviment, però també fa 
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èmfasi que cal buscar-se la vida per fer que les activitats dels centres tirin endavant. És 
molt fàcil demanar partides econòmiques per fer activitats o reformes, però cal aplicar-hi un 
plus de responsabilitat. 

 

Segueix Txell Cots, explicant que dins del Consell Directiu ja hi ha una sensibilitat 
per actualitzar l’RRI, però fins ara no s’era conscient de la demanda per part dels centres. 
En qualsevol cas, durant aquest any hi ha el compromís de fer-ne la renovació. 

 
Alex Moreno diu que li sembla curiós que es faci una crida a la participació perquè 

actualment no hi ha representativitat de les enquestes (com a exemple) i que al mateix 
temps es demani un procés participatiu molt més complex i que, possiblement, no generarà 
més debat. 

 
Al seu torn, Alberto Hernández replica que la partida per a reformes és només una petita 
empenta per fer possible les obres, però en cap cas l’ajut complet. D’altra banda, agafant 
el fil de la participació, considera que l’esmena és excessiva, però falta poder definir i 
quantificar la participació òptima per fer-ho possible. 

 
Agafa el torn Martí Torres, Responsable Territorial de Zona 02, que diu que està a favor a 
sotmetre-ho tot a votació, encara que cal ser conscient que ni tan sols la meitat del centres 
d’esplai estan presents a l’assemblea, quan és el màxim òrgan de govern de la federació. 

 
Per últim, Xavi Nus vol deixar palès que el CD marxa amb el compromís de començar a 
dissenyar aquest procés tal com es va respondre a l’esmena. 

 
 

Votacions de les esmenes: 
Esmena 08: 74 vots a favor, 3 en contra, 12 en blanc i 5 abstencions. 
L’Esmena queda aprovada i s’incorpora a la proposa del Pla d’Accions que votarem. 

 
Esmena 13: 10 a favor, 53 en contra, 29 en blanc i 2 abstencions. 
L’esmena no s’incorpora al document. 

 
 

El document sotmès a votació és el publicat, més l’esmena 08 
➔ El Pla d’Accions s’aprova per 88 vots a favor, 3 en contra, 3 en blanc i 0 

abstencions. 

 

9. Benvinguda dels nous membres electes i comiat d’alguns 
membres actuals del Consell Directiu del MCECC. 

 

En aquests punt es fan públics els resultats de la votació dels membres al Consell Directiu: 

 
Adrià Godia: 90 vots 

Judit Vilalta: 88 vots 

Ares Miró: 89 vots 

Marta Esteller: 85 vots 

Anna Grau: 79 vots 

Pau Pujol: 77 vots 

Roger Vendrell: 72 vots 
 

Seguidament es dona passa al comiat dels membres sortints. Un cop fet això, s’informa 
que, segons l’RRI, el Consell Directiu disposa de 10 dies des d’avui per designar el nou 



ACTA DE REUNIÓ 

Pàg. 8 d’11 Rev.1 (17/12/12) IQ-QUAL-05 

 

 

càrrec de president/ o presidenta. Un cop fet això es dona la paraula als membres sortints: 
Santi Amores i Xavi Nus. 

 

10. Treball amb els Equips de Responsables Territorials i 
els Responsables dels Centres i Clubs d’Esplai. 

 

Carla Comas (responsable territorial de Z15) i Martí Torres (responsable territorial de Z02) 

presenten el CRT, exposen que fan reunions trimestrals i que és un espai de comunicació 

i participació del MCECC que actua com a enllaç entre la federació i els Centres i Clubs 

d’Esplai 

 
Un cop fet això es proposa realitzar una dinàmica amb els centres participants. Es matisa 

que la idea inicial era fer un treball entre centres, però a causa de la situació sanitària no 

s’ha pogut fer i plantegen aquesta dinàmica, que consisteix en l’elaboració d’un Padlet amb 

7 preguntes que cal respondre. 

Aquesta activitat es farà després de dinar a través d’aquest enllaç: Bit.ly/agocrt. 
 
 

11. Presentació i aprovació, si escau, del calendari previst 
per al curs 2022-2023 

 

 

Adrià Godia i Pep Pla presenten el calendari per al curs 2022-2023. Es proposa que l’AGO 
es desenvolupi el 28 o el 29 de gener. 

 

També es dona resposta a l’esmena E14, presentada per Arnau Rulló del Centre d’Esplai 
Sant Pere i Sant Pau (de zona 08), referent a la possibilitat de celebrar una segona edició 
de Vèrtex. S’explica que el grau de complexitat per realitzar-lo és molt important. 

 

Arnau Rulló retira l’esmena. Entenent que va ser un fet extraordinari, ja ho tornaran a 
proposar més endavant. En properes anys hi seguiran insistint perquè consideren que és 
una iniciativa molt interessant. 

 
S’inicia un segon procés de votació, per butlleta, amb els resultats següents: 
AGO: 

Dissabte 28/01/23: 56 vots 
Diumenge 29/01/23:11 vots 
Totes dues opcions: 7 vots 
En blanc: 2 vots 

 
TrocaJove: 
11 i 12 de març: 31 vots 

18 i 19 de març: 12 vots 
Totes dues opcions: 32 vots 
En blanc: 1 vot 

 

Trobada de Monitors/es 
13 i 14 de maig: 33 vots 
20 i 21 de maig: 25 vots 
Totes dues opcions: 17 vots 
En blanc:– 1 vot 

 

Finalment s’acorda que la proposta que passi a votació és: 
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AGO: 28 de gener 
Trobada de Monitors: 13 i 14 de maig 
TrocaJove: 11 i 12 de març 

 

➔ El calendari de curs 2022-2023 s’aprova per 71 vots a favor, 0 en contra, 4 en 
blanc i 4 abstencions. 

 
 

12. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe 
econòmic 2021 i 2022 (tancament econòmic corresponent a 
l’any 2021 i pressupost corresponent a l’any 2022). 

 

 

Anna Grau fa els comentaris sobre el tancament econòmic corresponent a l’exercici del 

2021. 

Pel que fa al pressupost, es respon el dubte D06 sobre com es pot accedir a la partida 

d’activitats territorials: hi ha una part que es pot demanar a l’inici de curs i una altra que es 

fa a través de descomptes de les cases de colònies i formacions que es fan de zones. 

En segon terme, pel que fa a l’esmena E15, s'explica que els llindars que apliquem a les 

beques no es poden modificar, ja que venen donats per les subvencions que demanem. 

Alberto Hernández, del Centre d’Esplai St. Pere i St Pau de Zona 08, diu que accepten 

l’explicació, però que volen més informació. Andreu Porta explica que no és una decisió del 

Moviment, sinó que respon a les bases de les convocatòries oficials de la Generalitat, 

l’Ajuntament de Barcelona i les diputacions. A més, es beca un percentatge sense ser un 

valor absolut, per la qual cosa la pujada dels preus hi queda reflectida. 

 
Alex Moreno complementa que com a ciutadà pot accedir a aquesta informació contactant 

directament amb la Generalitat. 

 

Es retira l’esmena. 
 

➔ El tancament econòmic del 2021 s’aprova per 75 vots a favor, 0 en contra, 2 
en blanc i 1 abstenció. 

 
➔ El tancament pressupost del 2022 s’aprova per 71 vots a favor, 0 en contra, 4 

en blanc i 4 abstencions. 

 
 

13. Informacions diverses 
 

 

− En aquest punt, Eli Coll explica que ja està actualitzat el catàleg de formació, que 
està penjat al web del Moviment. 

− També s’informa que el podcast del Moviment ja té penjat el primer capítol i està 
previst que al febrer en surti el segon. 

− S’informa que ja estan obertes les preinscripcions dels cursos residencials de 

Setmana Santa (fins a l’1 de febrer). 

− Es fa difusió dels programes Pren-te Temps i Ramon M. Serchs, que se celebraran 

l’11, 12 i 13 de febrer. Les inscripcions es van tancar aquesta setmana, però si algú 

hi està interessat ens ho pot fer saber. 
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− Pel que fa a la FIMCAP – World Camp, s’informa que una delegació del MCECC 

participarà a la trobada mundial de Botsawana del 15 de juliol al 4 d’agost. 

− Sobre el voluntariat internacional, s’informa que el proper dimecres 2 de febrer es 

farà una reunió informativa per part d’un SED i FES per coordinar la iniciativa. 

− Pel que fa a La Llitera, i responent el dubte D08, Arnau Lonca del CE Santa Maria 

del Jaire demana el motiu pel qual no s’han incorporat els terrenys d’acampada. 

S’explica el funcionament de La Llitera. Des del centre diuen que properament 

tornaran a fer arribar el llistat d’espais per acampar. 

− A continuació, Carles Figuerola de l’esplai Cra-Crac de la zona 07 considera que és 

interessant incloure els preus de les cases a La Llitera. En Xavi explica que és 

només un llistat de cases i que no es pot mantenir actualitzat. 

− Al mateix temps, Arnau Subias del CE l’Estel de la zona 02 proposa que s’hi inclogui 

el preu indicant el mes i any en què s’ha introduït. En Xavi respon que això es podria 

introduir com a comentari, però caldria tenir en compte el canvi de tarifes per 

temporada. 

− Carla Comas del Centre d’Esplai Erol de la zona 15 exposa que entenen La Llitera 

com a lloc per buscar cases de colònies, però en realitat és un espai per saber què 

opinen els esplais de les cases de colònies on han anat. 

− Per últim, Xavi Gasull del CE l’Albada del territori de Tarragona reitera la proposta 

d’introduir-hi també terrenys d’acampada per promoure la realització de 

campaments. 

 
 

14. Precs i preguntes 
 

Monica Alcaraz del CE Món Jove demana si altres anys es pot facilitar l’ús del transport 
col·lectiu per desplaçar-se al lloc de l’AGO. També demana que els envasos no siguin d’un 
sol ús. Pel que fa al primer punt, s’informa que s’ha estudiat, però s’ha intentat facilitar que 
cada territori trobés un model de desplaçament que els anés bé. Pel que fa als àpats, 
s’exposa que tots els envasos són biodegradables. 

 

Josep Godia, de Colònies l’Anunciata del territori de Lleida, vol fer veure que fer l’AGO a 
Lleida implica desplaçar-se, però fa molts anys que la gent de Lleida es mou per anar a 
altres AGO. 
Laia Sánchez de St. Joan de Viladecans explica que no li importa desplaçar-se, però 
aleshores l’activitat ha d’estar alineada amb els horaris de les opcions de transport. 

 

Guillem Turmo, del CE Brúixola de la zona 02, reitera les paraules de la Laia, però creu que 
la informació no ha arribat i no se sabia com es gestionava la informació sobre la mobilitat 
de cada participant. Andreu Porta explica que es va intentar facilitar el transport i, si no ha 
arribat la informació, cal revisar què ha passat. 

 
Al seu torn, Maria Rosa de l’esplai la Costereta de Belloc del territori de Lleida explica que 
li sap greu aquests comentaris, ja que des de sempre les persones de territori s’han 
espavilat per desplaçar-se. 

 

Roger Torres fa un agraïment a Xavi Nus per tota la feina feta durant aquest temps al 
Moviment. 

 

Rut Bertran de l’Esplai Xivarri de la zona 13 comparteix que fa uns anys es van canviar les 
targetes de transport col·lectiu d’AMB. En el seu moment se’n va parlar i vol saber com està 
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la situació perquè no hi ha resposta. Txell Cots explica que s’ha estat reclamant una 
resposta de l’administració pública a través del CNJC i que s’hi està treballant. 

 
Laia Sánchez, de l’Esplai St. Joan de Viladecans, demana que a l’acta hi consti el nombre 
de paperetes recomptades quan el vot és secret. D’altra banda, demana que, malgrat que 
els centres no tinguin dret a decidir qui serà el futur president, demana que es pugui saber 
quines són les opcions. Txell Cots explica que en aquests 10 dies de marge qualsevol 
membre del Consell Directiu s’hi pot presentar. 

 

Guillem Turmo, del CE Brúixola de la zona 02, pregunta sobre el funcionament de les 
esmenes presentades i la manera de votar-les: no fer-les totes de cop sinó una per una. 
Xavi Nus explica que és més fàcil com s’ha fet perquè totes eren del mateix Centre d’Esplai. 

 
Alberto Hernández, del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau de zona 08, demana que es 
prioritzin les entitats financeres més ètiques. D’altra banda, li agradaria tenir disponible el 
treball sobre l’RRI que es pugui anar fent. Considera que durant l’any ha d’haver-hi altres 
espais per poder presentar dubtes i ser resolts. En aquest punt, Arnau Rulló fa un agraïment 
a Xavi Nus. 

 

Joaquín Hernández del CE Brúixola se suma a l’agraïment a Xavi Nus, al Consell Directiu i 

sobretot a l’equip tècnic per la preparació de l’assemblea. 

 

15. Cloenda de l’AGO 2022 
 

Xavi Nus, president del MCECC, fa la cloenda de l’Assemblea General Ordinària del 

MCECC. 

 
L’Assemblea es dona per finalitzada a les 17.40 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 


