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Esmenes, propostes i dubtes  

 
recollits de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 2023 

 
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 28 de desembre de 2022 i fins al dia 18 de gener de 2023 es van rebre un total 
de 13 aportacions (entre propostes, dubtes i esmenes) per part de diversos centres d’esplai. 
El Consell Directiu, en una reunió feta el dia 18 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’esmenes- 
va 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 al dubte, el Consell Directiu va consensuar-ne 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 la Memòria 2022 
 

Esmena Memòria 2022 
Referència E01 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

2022/02/06: Jornada de monitors i monitores 
– Formació territorial conjunta amb la Zona 09 
2021/01/31: Jornada formativa - Formació 
territorial conjunta amb la Zona 08. 
2021/11/13 - 2021/11/14: Trobada d’Infants – 
“Anxova’t”. 
2021/11/13: Trobada d’Infants – “Xivarri”. 
 

2022/02/06: Jornada formativa – Formació 
territorial conjunta amb la Zona 09 
2022/02/06: Jornada formativa – Formació 
territorial conjunta amb la Zona 08 
2022/11/12 - 2021/11/13: Trobada d’Infants – 
“Anxova’t”. 
2022/11/12: Trobada d’Infants – “Xivarri”. 

Justificació de l’esmena: 

El canvi del concepte de l'activitat territorial de la Z08 és per consonància amb la Z09; o bé en 
les dues es posa "Jornada de monitors i monitores" o bé "Jornada formativa", però tenint en 
compte que es conjunta, es tracta del mateix tipus d'activitat. 
En el cas de les activitats territorials de la Z09, s'ha introduït les dades i dates de l'any 2021 i 
com a conseqüència no hi consten les del 2022 ni hi coincideixen. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La Memòria 2022 que se sotmetrà a 
votació incorpora aquest canvi. 
  
 

Esmena Memòria 2022 
Referència E02 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

XM1. Treballar per disposar d’uns espais 

dignes per realitzar les activitats de lleure 

(reformes, espai públic, patis d’escoles...). 

XS1. Treballar per disposar d’uns espais dignes 

per realitzar les activitats de lleure (reformes, 

espai públic, patis d’escoles...). 

Justificació de l’esmena: 

Es tracta de l'acció XS1., no pas de la XM1. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La Memòria 2022 que se sotmetrà a 
votació incorpora aquest canvi. 
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Esmena Memòria 2022 
Referència E03 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

PM2.Treballar el compromís en el si de 

l’equip de monitors.  

Consulta aquí la fitxa de l’activitat. 

PM2.Treballar el compromís en el si de l’equip 

de monitors.  

Consulta aquí la fitxa de l’activitat. 

Justificació de l’esmena: 

La proposta es canviar l'enllaç del text esmenat i que es proporcioni un enllaç obert a la fitxa 

d'activitat, ja que en l'actual queda restringit als usuaris amb correus amb domini de la FPT. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La Memòria 2022 que se sotmetrà a 
votació incorpora aquest canvi. 
 

Esmena Memòria 2022 
Referència E04 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

EP4. Facilitar eines de perspectiva de 

gènere en el treball amb la infància i 

l’adolescència en el si dels centres d’esplai. 

C. S’han difós diferents els diferents recursos 

i iniciatives, així com manifestos i 

posicionaments (8M, feminisme i Església, 

25N...). 

EP4. Facilitar eines de perspectiva de gènere en 

el treball amb la infància i l’adolescència en el si 

dels centres d’esplai. 

C. S’han difós diferents els diferents recursos i 

iniciatives, així com manifestos i posicionaments 

(8M, feminisme i Església, 25N...). 

Pots consultar alguns dels documents en aquest 

enllaç. 

Justificació de l’esmena: 

Es difonen materials existents, s'elaboren (o es generen) materials nous. Adjunta un enllaç als 

materials (com s'ha fet en l'acció EP3. A, o com a mínim a un material en concret i adaptar la 

frase on adjuntar l'enllaç). 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. La Memòria 2022 que se sotmetrà a 
votació incorpora aquest canvi, afegint dos enllaços: 

• https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-03-02-accio8M  

• https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-03-08-manifest-8m  

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-03-02-accio8M
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-03-08-manifest-8m


                                

     

Pàg. 5 de 13 
  

Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc 

 

Esmena Memòria 2022 
Referència E05 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

XC1. Reforçar els Centres i Clubs d’Esplai 

com a agents educatius de referència dins la 

seva comunitat. 

A. S’ha elaborat la guia abans del mes de 

juny.  

XC1. Reforçar els Centres i Clubs d’Esplai com 

a agents educatius de referència dins la seva 

comunitat. 

A. S’ha elaborat la guia abans del mes de juny. 

Consulta aquí la guia. 

Justificació de l’esmena: 

Adjuntar un enllaç a la guia (com s'ha fet amb els recursos de les altres accions) o bé si aquesta 

guia no existeix o no s'ha publicat (revisant notícies, pel cercador i material i recursos no l'hem 

trobat) corregir per "A. No s'ha elaborat la guia [...]" i/o indicar en quina fase es troba la guia. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu no accepta l’esmena proposada. La Memòria 2022 que se sotmetrà a 

votació incorpora el canvi de “A. No s’ha elaborat la guia.”, pel que no es pot acceptar la 

proposta d’esmena d’incloure la guia.  

 

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 la Memòria 2022. 
 

Dubte Memòria 2022 
Referència D01 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Plantejament del dubte: 

En la memòria: 
Les accions ID1, XM1, i XS1 són les que no tenen continuïtat en el nou pla d'accions i que no 
han estat assolides ni en un grau mig. Es preveuen concloure, continuar, treballar i/o assolir 
d'alguna forma? 
En l'acció EP2, es preveu publicar les capsules de forma previa a la publicació del cançoner o 
ja no s'arribaran crear/publicar? 
En l'acció EG1, s'arribarà a difondre la infografia? 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
De l’acció ID1 s’ha finalitzat el document que es presentarà posteriorment a l’AGO. Algunes 

accions s’han anat implementant, tot i que no estaven recollides en un document com tal, es 

veurà en la presentació del document, quedarà dins la permanent del Moviment.  
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De l’acció XM1 es recupera per al 2023 l’indicador del Kit MCECC reformulat en l’indicador B 

de l’acció XM1. Pel que fa als tres elements proposats no es considera prioritari ara mateix en 

el si del Moviment, el que no vol dir que no es treballi si sorgeix l’oportunitat.  

De l’acció XS1 s’ha estat treballant al llarg del curs, però no s’han pogut dur a terme cap dels 

projectes de millora. No apareix de nou al Pla d’Accions, però té continuïtat com a objectiu de 

secretaria tècnica.  

Sobre l’acció EP2 no està previst elaborar, finalment, aquestes càpsules. 

Sobre l’acció EG1 al llarg del 2023 es difondrà la infografia.  
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Aportacions rebudes al Pla d’Accions 2023 
 

Esmena Pla d’Accions 2023 
Referència E06 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

El Consell Directiu és l’òrgan de direcció del 

MCECC i està elegit per l’Assemblea 

General de Centres i Clubs d’Esplai. 

 

 

CD Consell Directiu 

ÀTCZT Àrea Tècnica de Centres, Zones i 

Territoris 

ÀTCP Àrea Tècnica de Comunicació i 

Publicacions 

ÀTÀT Àrea Tècnica d’Àmbits i Trobades 

CRT Consell de Responsables Territorials 

CCE Centres i Clubs d’Esplai 

EC Equip de Consiliaris i Consiliàries 

ST Secretaria Tècnica 

ÀP Àmbit Pedagògic 

ÀEJG Àmbit d’Educació per a la Justícia 

Global 

ÀAF Àmbit d’Animació de la Fe 

PG Projecte de Gènere 

PR Projecte de Ràdio 

GT Grup de Treball 

CF Conselleria de Formació 

CI Conselleria d’Inclusió 

CRI Conselleria de Relacions Institucionals 

CBT Conselleria de Bon Tracte 

FCiE Formació, Consultoria i Estudis 

El Consell Directiu és l’òrgan de direcció del 

MCECC i està elegit per l’Assemblea General de 

Centres i Clubs d’Esplai. També forma les 

Conselleries. 

 

CD Consell Directiu 

ATCZT Àrea Tècnica de Centres, Zones i 

Territoris 

ATCP Àrea Tècnica de Comunicació i 

Publicacions 

ATAT Àrea Tècnica d’Àmbits i Trobades 

CRT Consell de Responsables Territorials 

CCE Centres i Clubs d’Esplai 

EC Equip de Consiliaris i Consiliàries 

ST Secretaria Tècnica 

AEJG Àmbit d’Educació per a la Justícia Global 

CF Conselleria de Formació 

CI Conselleria d’Inclusió 

FCiE Formació, Consultoria i Estudis 

Justificació de l’esmena: 

La frase "També forma les Conselleries." Pot ser modificada, la idea és que es mostra a les 

conselleries com a grups responsables de les accions, però en cap lloc s'esmenta qui o que 

són, cosa que no passa en cap dels altres grups responsables, per tant, trobem necessari una 

contextualització. 

 

Les sigles no s'accentuen i no existeix la doble accentuació en català, a més a més no són les 

sigles que es fan servir de forma estandarditzada en el si del MCECC. La funció de crear una 

sigla és fer-la servir, la creació de sigles que no es fan servir en el document estan mancades 

de sentit. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
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Les Conselleries del Moviment estan conformades tant pel Consell Directiu com per l’Equip 

Tècnic del Moviment. Són grups interns de treball per executar les accions del Pla d’Accions 

o reflexionar sobre altres aspectes referents al Moviment.  

 

D’altra banda, creiem interessant que la llegenda pugui recollir totes les sigles, tot i que no 

apareguin concretament en aquest Pla d’Accions, ja que serveix per a properes edicions del 

document. Sí que recollim la proposta d’eliminar l’accentuació d’aquestes.  

 
Per aquest motiu el Consell Directiu no accepta l’esmena proposada, amb l’excepció de 
l’eliminació dels accents a les sigles. 

 
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 2023. 
 
 

Esmena Pla d’Accions 2023 
Referència E07 Nom de la 

persona: 

Albert Costa Sierra 

Territori Zona 13: Vallès 

Oriental, Osona 

Centre o 

club 

d’Esplai: 

Esplai Grifoll (recolzat per 

Zona 13) 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

- Incloure una formació al catàleg amb 

indicacions de CF. 

- Dedicar un estris a la temàtica. 

- Incloure diferents formacions sobre cada una 

de les diversitats al catàleg amb 

indicacions de CF. 

- Dedicar un estris a la temàtica. 

Justificació de l’esmena: 

Creiem que les diferents diversitats que es pretenen treballar a l'Acció EI1 (cultural, familiar, 

sexual i socioeconòmica) són massa importants per treballar-les totes en una sola formació. 

Proposem incloure'n més per poder profunditzar més plenament en cada una de les temàtiques, 

d'una manera més individualitzada. Tot i que la interseccionalitat entre els diferents àmbits és 

evident, una sola formació no seria suficient per tractar-ho tot amb detall, ja que els recursos 

destinats a la diversitat sexual, per exemple, no seran els mateixos que els utilitzats per tractar 

la socioeconòmica. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Dins el catàleg de formacions del MCECC s’ofereixen actualment les formacions: Infància i 

adolescència en risc d’exclusió social, Interculturalitat a l’esplai i Educació afectiva-sexual. En 

aquests casos revisarem el contingut de les formacions per adequar-los a l’acció EI1 i 

únicament s’afegirà una formació sobre Diversitat familiar.  

 
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 2023. 
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Esmena Pla d’Accions 2023 
Referència E08 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

EP1. Fer un treball sobre els trastorns de 

conducta.  

a. S’incorpora al catàleg. 

EI1. Oferir espais de formació i/o recursos 

per abordar la inclusió i les diversitats 

cultural, familiar, sexual i socioeconòmica. 

a. S’incorpora al catàleg. 

EP1. Fer un treball sobre els trastorns de 

conducta.  

a. S’incorpora la formació al catàleg. 

EI1. Oferir espais de formació i/o recursos per 

abordar la inclusió i les diversitats cultural, 

familiar, sexual i socioeconòmica. 

a. S’incorpora la formació al catàleg. 

Justificació de l’esmena: 

Un mateix indicador amb un mateix resultat ha de ser redactat de la mateixa forma. En aquest 

cas, el resultat de l'acció EG1, és el més complet i concís, per tant, els altres dos han de prendre 

la mateixa forma. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada. El Pla d’Accions 2023 que se sotmetrà a 
votació incorpora aquest canvi de forma.  
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Aportacions rebudes al Calendari 2023-2024 
 

Esmena Calendari 2023-2024 
Referència E09 Nom de la 

persona: 

Carles Figuerola Aguado 

Territori Zona 07: 

Barcelonès Nord 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d’Esplai Cra-Crac 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

Els dies de la possible jornada de monitors Proposo que no sigui ni el primer ni el segon ni 

el tercer cap de setmana de maig. 

Justificació de l’esmena: 

L'11 de maig és la festa major de badalona i Zona7 té 6 esplais a Badalona que ens impliquem 

força amb la festa major. Sempre ha caigut o troca jove o la trobada de monitors el cap de 

setmana del correfoc i llavors se'ns fa molt difícil participar a la trobada. Proposo que es faci la 

trobada el quart cap de setmana (25-26) o un altre mes. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Afegim únicament la proposta del 25 de maig a la butlleta per a les votacions de la Jornada 

de monitors i monitores del 2024. No incloem el dia 26 perquè és molt probable que aquell dia 

hi hagi dia de votacions per les eleccions europees.  

 
Per aquest motiu el Consell Directiu accepta parcialment 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 Calendari 2023-2024. 
 
  

Esmena Calendari 2023-2024 
Referència E10 Nom de la 

persona: 

Àlex Dominich 

Territori Zona 15: Maresme Centre o 

club 

d’Esplai: 

G.Esplai l'Erol 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

"19 o 20 o 26 o 27/01 – Jornada de 

Responsables (prèvia a l’AGO) 

20 o 21 o 27 o 28/01 – Assemblea General 

Ordinària (AGO) " 

Proposem que l'AGO se celebri en diumenge 21 

o 28 de gener i no en dissabte. 

Justificació de l’esmena: 

Ens basem en què: 

- Si l'AGO se celebra en dissabte, els equips de responsables dels centres no podem fer esplai 

un altre cap de setmana. 

- Alguns centres no poden prescindir de 2-3 persones un dissabte tarda i fer l'AGO en dissabte 

vol dir no fer esplai per a ells. 

- Per motius organitzatius, no podem fer reunió, informes... si l'AGO se celebra en dissabte, cosa 
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que no passa si es fa diumenge. 

- Com a equip de responsables hem acceptat i hem mostrat la nostra predisposició a fer de 

l'esplai una prioritat a les nostres vides i, en conseqüència, a dedicar-hi més d'un dia a la 

setmana per a esdeveniments excepcionals com és l'AGO. Si l'argument per a fer l'ago un 

dissabte és que no volem dedicar més cap de setmana a l'esplai, potser ens hem de replantejar 

el rol que assumim dins de l'esplai. 

- Una alternativa justa per a tothom podria ser alternar l'AGO un any dissabte i un any diumenge. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
Cada any es posa en votació el dia que se celebra l’Assemblea General Ordinària del 

Moviment. Considerem que ha de ser un acord de la pròpia assemblea decidir el dia de la 

seva realització.  

 
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 Calendari 2023-2024. 
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Aportacions rebudes a l’Informe Econòmic 
 

Esmena Tancament Econòmic 2022 
Referència E11 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

Dos tècnics de comunicació i publicacions Dues tècniques de comunicació i publicacions 

Justificació de l’esmena: 

Fer servir la flexió de gènere que correspon i vetllar per l'ús correcte dels recursos tipogràfics. 

Segons les dades que es proporcionen a la web hi consten dues tècniques i tot i que no es pot 

fer apreciar en la proposta, "Dues" també ha d'anar en negreta. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El Consell Directiu accepta l’esmena proposada tenint en compte la situació de l’equip de 
comunicació en el moment de tancament de l’informe econòmic (dues dones ocupant aquests 
llocs de treball). 

 
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. 
 

Esmena Pressupost 2023 
Referència E12 Nom de la 

persona: 

Laia Sánchez Tolo 

Territori Zona 08: Baix 

Llobregat Sud 
Centre o 

club 

d’Esplai: 

Centre d'Esplai Sant Joan de 

Viladecans 

Text a esmenar: Proposta d’esmena: 

Trobada/jornada Catalana de Monitors/es Jornada de Monitors/es 

Justificació de l’esmena: 

Reduïm al concepte de "Jornada", perquè aquest any no hi havia -o no l'hem trobada- 

contradicció entre jornada i trobada. 

 

Traure el terme de "Catalana", perquè no s'empra; o bé hi ha una intenció de fer-lo servir (en la 

redacció de les notícies, els cartells de difusió, el recull històric, etc.)o queda relegat a una 

qüestió estètica, per tant, mancada de significat. 

 

 Resposta del Consell Directiu: 
 
El concepte “Jornada” fa referència al tancament econòmic de la jornada realitzada durant 
l’any 2022 i “Trobada” al pressupost de l’any 2023. Sí acceptem treure el terme “Catalana” 
perquè no se’n fa ús.  
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Per tant, el Consell Directiu accepta parcialment 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


