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DADES GENERALS

205
Centres i 

Clubsd’Esplai

4.169
Monitors i 
monitores

982
Participants a la 

TrocaJove

489
Participants a 
la Jornada de 
monitors/es

865
Beques per a les 
activitats d’estiu

4.095 
Receptors/es de  
la revista Estris

478 
Activitats d’estiu 

organitzades pels 
Centres i Clubs d’Esplai 

i Grups de Colònies

26.461 
Infants, adolescents 

i joves als Centres 
d’Esplai
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Finalitza l’any 2022 i la memòria d’activitats ens 
serveix per fer un balanç de tot el que hem anat 
fent com a Moviment al llarg de tots aquests mesos. 
Vam iniciar l’any amb una AGO encara marcada per 
la pandèmia, però de mica en mica les restriccions 
van anar desapareixent fins a poder desenvolupar 
les nostres activitats amb normalitat, unes activitats 
que mai haurien d’haver estat suspeses, atesa la 
nostra tasca educativa segura i essencial.

El 2022 ha sigut l’any del retorn de les trobades generals: una TrocaJove celebrada per primer cop en dues 
cases de colònies a causa de la covid, però que ens va permetre retrobar-nos amb els adolescents després 
de dos anys d’activitats telemàtiques, i una Jornada de Monitors amb normalitat, plena de formacions i 
aspectes que han vingut per quedar-s’hi, com la gestió de residus, la consciència alimentària, els punts 
liles, els diferents formats de celebració..., i també aspectes que cal millorar. De tot plegat, com sempre, en 
prenem nota per seguir treballant amb qualitat. 

Un altre dels aspectes que hem pogut recuperar respecte del 2019 han sigut els cursos residencials de 
monitors i directors, tant per Setmana Santa com a l’estiu, a Aina, Montsant, la Ruca i la Sala. Desenes de 
vosaltres us heu pogut formar i compartir experiències amb altres companys i companyes en una de les 
vivències que, com ja sabem, formen una part molt important de la vostra etapa dins del lleure educatiu.

Des d’un punt de vista territorial, hem seguit apostant per l’acompanyament a través dels equips de 
promoció, els equips territorials, els equips de consiliaris i consiliàries i el Consell Directiu. Creiem que una 
de les riqueses del Moviment és la diversitat de realitats arreu de Catalunya, Mallorca, Menorca, Castelló 
i Andorra, motiu pel qual treballem dia a dia per cuidar-ho i acompanyar-ho en tots els aspectes que 
cregueu necessaris. Volem remarcar, a més, que ha sigut l’any de federació de molts dels esplais de la 
Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont, motiu pel qual els volem donar les gràcies i la benvinguda 
al MCECC.

Trobades, formacions, acompanyament territorial... són eixos que considerem imprescindibles i que 
volem defensar a través, també, d’un treball en el transcendent ric i divers (Estones amb tu, eucaristies, 
Punt de Connexió, Nit d’Animació de la Fe...). És aquesta riquesa la que ens ha portat a culminar un procés 
de treball emmarcat en l’acció ID1 del nostre Pla d’accions per tal de redefinir la nostra segona C, la de 
cristians. Amb aquest treball volem oferir un Moviment obert a totes les realitats, siguin quines siguin, 
perquè tothom se senti còmode i acollit. Es tracta d’un Pla d’accions molt més ampli en el qual hem 
intentat treballar per oferir-vos tots els recursos, línies de treball i molts altres aspectes que vau aprovar a 
l’AGO del 2022 i la valoració del qual també podreu trobar en aquestes pàgines de la memòria.

PRESENTACiÓ
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Aquesta memòria recull, també, pals de paller per a nosaltres, com el treball per a la inclusió real, el treball 
en l’animació de la fe, de la justícia global, de la pedagogia i del feminisme a través dels àmbits i dels projectes, 
així com la defensa de la nostra tasca davant de les administracions, reclamant transports assequibles, 
locals dignes i reconeixement social i institucional. Hem treballat aquesta defensa conjuntament amb 
altres federacions de lleure i l’hem portat, en dues ocasions, al Parlament de Catalunya.

Així doncs, iniciem un 2023 amb moltes ganes de retrobar-nos, de viure moments, de lluitar per allò que 
fem i en el que creiem. Us volem felicitar per avançat aquest 2023 per tota la tasca que feu dia a dia; una 
tasca que incideix localment allò que globalment és necessari transformar. Perquè creiem que aquest pot 
ser un món millor gràcies a vosaltres i a la feina que intentem dur a terme dia a dia.

Som Moviment, som @esplaisMCECC

Visca l’Esplai!

Anna Grau i Joan Morte
Equip de Presidència del MCECC
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PLA d’ACCIONS 2022 / resultats

eix IDENTITAT

Implementar els resultats del treball ID1 fet durant el 2021.ID1. 

A. Es disposa del document de reflexions elaborat pel grup de treball, però no hi ha 
implementades les accions concretes del document.

 Ô Consulta el document.

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/id1/Dinamica_ID1_vCE.pdf
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eix IDENTITAT

Potenciar l’ús del català en les activitats de lleure. ID2. 

A. 1. No s’ha elaborat un vídeo com a tal, però sota el lema “L’esplai en català”, en el marc de la 
Jornada de Monitors del Moviment, es reivindica el paper de la llengua a l’esplai com a eina 
de cohesió i inclusió, juntament amb la cultura i les seves activitats, fomentant-ne l’ús als 
Centres i Clubs que en formen part. La campanya va comptar amb un photocall interactiu 
durant la Jornada de Monitors/es. 

 Ô Consulta el recull de l’estris.cat.

 Ô Alhora, la reivindicació s’afegí a la ponència federativa a la Comissió de Polítiques de 
Joventut al Parlament de Catalunya.

A. 2. S’ha elaborat un número de la revista Estris sobre la llengua i la cultura catalana. 

A. 3. S’ha col·laborat en la línia estratègica del CNJC sobre el foment de la llengua catalana. 
També s’ha signat el manifest de Plataforma per la Llengua. 

 Ô “Només hi faltes tu”

B. La varietat dialectal ha sigut un factor per tenir en compte en les publicacions del MCECC.

C. S’han promogut les llistes de música MCECC de Spotify. 

https://www.estris.cat/actualitat/2022-05-24-jornada-mcecc-igualada
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-06-02-mcecc-al-parlament
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5574/nomes-hi-faltes-tu-el-manifest-en-suport-al-catala-impulsat-per-la-fundacio-vincle-i-plataforma-per-la-llengua
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eix persona - MONITOR/A

Treballar les relacions de poder entre monitorsPM1.

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

A. S’han ofert dues formacions centrades en les dinàmiques 
i rols de poder als equips de monitors i monitores.

B. 1. Es tracta la temàtica en el 2n pòdcast del curs 2022-23 
de Qui té la pinça?

 Ô Escolta l’episodi aquí. 

B. 2. No s’ha emès cap contingut audiovisual en directe.

A. Es fa un debat intern al Consell Directiu 
i a l’equip tècnic sobre el compromís en 
els equips.

B. S’ha generat la dinàmica i s’ha difós a 
escala territorial.

 Ô Consulta aquí la fitxa de l’activitat. 

https://open.spotify.com/episode/1JA5jIc7noo1Sv6F1AnAc2?si=75ccb2fce32043f7
https://peretarres.sharepoint.com/:b:/r/sites/MiX/MCECC/EQUIPS/CONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS/2021-22%20-%20CRT/Acci%C3%B3%20PM2/PM2%20-%20Comprom%C3%ADs%20-%20Fitxa%20d%27activitat.pdf?csf=1&web=1
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eix persona - responsable

Desenvolupar el treball de cures en el si del Moviment.Pr1.

Treballar el traspàs i relleu generacional a l’esplai.Pr2.

A. No s’ha elaborat cap material de resum 
(infografia).

B. S’ha elaborat l’Estris 238, però no s’ha difós cap 
altre material concret.

C. S’ha començat a realitzar el treball intern de 
diagnosi en els diferents equips que componen 
el MCECC.

A. El CRT treballa i dissenya el decàleg del bon relleu al març i es publica al maig. 

 Ô Consulta el decàleg del bon relleu. 

B. S’ha difós un article mensual a partir de la publicació del decàleg del bon relleu. S’han editant 
6 vídeos per difondre els 8 punts del decàleg, que es preveuen publicar al desembre-gener.

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-06-02-decaleg-relleu-generacional
https://peretarres.sharepoint.com/:b:/r/sites/MiX/MCECC/EQUIPS/CONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS/2021-22%20-%20CRT/Acci%C3%B3%20PM2/PM2%20-%20Comprom%C3%ADs%20-%20Fitxa%20d%27activitat.pdf?csf=1&web=1
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eix persona - exmonitor/A

Incorporar els exmonitors del MCECC en el si de la seva activitat ordinària. PE1.

A. 1.  No s’ha difós el butlletí mensual “En Moviment” als antics monitors.

A. 2. El primer pòdcast del curs 2022-23 de Qui té la pinça? ha tractat el tema dels exmonitors.

 Ô Escolta l’episodi aquí. 
B. El volum d’exmonitors que participen del voluntariat 

del MCECC és de 23 persones.

C. S’ha incorporat a Gesplai una opció de cerca per 
exmonitor.

D. S’ha elaborat un recurs per treballar la presència 
dels antics monitors als Centres i Clubs d’Esplai del 
MCECC.

 Ô Consulta el recurs. 

https://open.spotify.com/episode/5yLkWf2JuM8luQGI63Rkm5?si=22ce498afffa4ab4
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-09-30-recurs-exonitors
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eix esplai - pedagogia

Promoure els espais de bon tracte als infants i joves als Centres d’esplai. EP1.

Fomentar la música com a eina educativa en les activitats de lleure. EP2.

A. S’han realitzat dues formacions de l’eix del bon tracte en la infància i adolescència i prevenció 
i detecció d’abús sexual infantil en el si del Campus MCECC d’estiu i d’inici de curs, així com 
de manera regular a través de la Fundació Vicki Bernadet i de manera personalitzada amb 
els esplais que així ho han requerit.

B. No s’ha realitzat la jornada.

C. La revista Estris número 245 té com a eix central el bon tracte.

A. No s’han realitzat 10 càpsules.

B. S’ha fet el recull de cançons 
i se’n preveu la publicació 
durant el primer trimestre del 
2023.

https://peretarres.sharepoint.com/:b:/r/sites/MiX/MCECC/EQUIPS/CONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS/2021-22%20-%20CRT/Acci%C3%B3%20PM2/PM2%20-%20Comprom%C3%ADs%20-%20Fitxa%20d%27activitat.pdf?csf=1&web=1
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Ampliar l’oferta formativa en el camp de l’excursionisme. EP3.

Facilitar eines de perspectiva de gènere en el treball amb la infància i l’adolescència en 
el si dels centres d’esplai. 

EP4.

A. S’han difós un total de 14 materials. 

 Ô Pots consultar-los tots en aquest enllaç. 

B. S’han realitzat dues formacions, una en el marc de la Jornada de Monitors/es i l’altra al 
Campus MCECC d’inici de curs.

C. No s’ha celebrat cap excursió general del MCECC, tot i haver-hi treballat i disposar d’una 
proposta sòlida per recuperar-la en cursos vinents.

A. S’han difós els recursos ja existents per donar-los més visibilitat.

B. S’ha generat una jornada reflexiva en format híbrid (Barcelona) i una en format presencial 
(Sitges) al voltant del gènere, el feminisme i l’ocupació dels espais quotidians amb relació a 
la temàtica.

C. S’han difós diferents recursos i iniciatives, així com manifestos i posicionaments (8M, 
feminisme i Església, 25N...).

https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos/recull-recursos-esplai-i-excursionisme221104 
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eix esplai - governança

eix esplai - INCLUSIÓ

Donar eines i acompanyar els Centres per aconseguir més infants i monitors/es. EG1.

Realitzar un treball sobre el diàleg interreligiós i com contribuir-hi des del lleure. EI1.

A. S’ha generat el material abans de 
l’octubre, només falta difondre la 
infografia.

B. S’han atès totes les demandes 
dels Centres i Clubs d’Esplai.

A. S’ha fet un recull en actiu de bones pràctiques de centres i clubs d’esplai per elaborar un 
recurs.

B. La revista Estris 248 té com a eix central el diàleg interreligiós. 

C. No es va poder participar a la Nit de les Religions per coincidència amb calendari MCECC.

https://peretarres.sharepoint.com/:b:/r/sites/MiX/MCECC/EQUIPS/CONSELL%20RESPONSABLES%20TERRITORIALS/2021-22%20-%20CRT/Acci%C3%B3%20PM2/PM2%20-%20Comprom%C3%ADs%20-%20Fitxa%20d%27activitat.pdf?csf=1&web=1
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eix esplai - SOCIETAT

eix xarxa - comunitat

Treballar l’objectiu 17 dels ODS “Enfortiment de les aliances per al desenvolupament” 
en el si dels Centres i Clubs d’Esplai.

ES1.

Reforçar els Centres i Clubs d’Esplai com a agents educatius de referència dins la seva 
comunitat. 

XC1.

A. No s’han promogut activament els 8 
recursos proposats.

B. 1. S’han detallat accions concretes en 
el marc de la Jornada de Monitors per 
tal de ser extrapolables a la resta de 
trobades.

B. 2. S’han implementat més de 5 mesures 
a la Jornada de Monitors: transport 
col·lectiu, ús d’envasos reutilitzables, 
separació de residus, quantificació 
dels residus per tenir una referència 
en la qual basar-se, oferir menjar vegà 
per a tothom, comprar producte de 
temporada i de proximitat, limitar l’ús 
de material fungible.

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

B. S’ha participat en 3 espais.
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eix xarxa - MOVIMENT

Reforçar el sentiment de pertinença dels monitors i monitores al MCECC. XM1.

Reforçar la participació, l’acompanyament i el relleu en les comissions, àmbits i 
projectes del MCECC. 

XM2.

A. No es disposa dels 3 elements proposats.

B. No es disposa dels materials i es proposa com a acció per al 2023.

C. No s’ha obtingut una valoració de 7,5 sobre 10 en l’enquesta de satisfacció anual del MCECC 
amb relació a la pertinença al Moviment.

A. Més del 70 % continuen vinculats d’un any a 
l’altre.

B. La campanya “Mulla’t pel MCECC” s’ha 
pogut iniciar al juliol, però sense les 
noves dimensions, ateses les vacants a 
Comunicació i Tècnica d’Àmbits i Trobades 
durant l’estiu.

C. Han augmentat més d’un 30 % els membres 
respecte de l’any anterior.
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eix xarxa - sector

Treballar per disposar d’uns espais dignes per realitzar les activitats de lleure (reformes, 
espai públic, patis d’escoles...). 

XM1.

A. No s’han elaborat 6 projectes de millora.

B. No s’han executat a 4 Centres o Clubs d’Esplai.

C. No s’ha resolt favorablement el 80 % de les demandes, tot i que s’ha realitzat una primera 
diagnosi dels centres amb més necessitats i s’ha iniciat un primer contacte, anàlisi i visita als 
locals detectats com a prioritaris per tal d’iniciar les actuacions de cara al 2023.
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activitats territorials

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

zona 02: Eixample, Les Corts 

Monitors i monitores

 Ô 2022/02/13: Jornada formativa de 
monitors/es - FITA

Infants i Adolescents

 Ô 2022/04/02: Trobada d’Infants

Monitors i monitores

 Ô 2022/11/05 - 22/1/05: TrocaZona 02
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zona 03: gràcia, sarrià - st. gervasi
Monitors i monitores

 Ô 2022/11/20: Formació Territorial I

 Ô 2022/11/27: Formació Territorial II

Infants i Adolescents

 Ô 2022/04/02: Trobada d’infants

zona 04: horta - guinardó
Monitors i monitores

 Ô 2022/04/16: Dinar de monitors/es

 Ô 2022/11/20: Jornada formativa de 
monitors i monitores. 

Infants i Adolescents

 Ô 2022/04/15: Trobada d’infants
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zona 05: St. Andreu, Nou Barris, St. Martí 

zona 07: barcelonès nord

Monitors i monitores

 Ô 2022/02/12 - 2022/02/13: Jornada 
formativa – “Encalça’t” 

Infants i Adolescents

 Ô 2022/05/07: Trobada d’Infants

Monitors i monitores

 Ô 2022/06/18: Sopar de final de curs

 Ô 2022/02/20: Calçofe

 Ô 2022/11/12 - 2022/11/13: Trobada de 
monitors i monitores
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zona 08: baix llobregat sud

zona 09: baix llobregat nord

Monitors i monitores

 Ô 2022/02/06: Jornada de monitors 
i monitores – Formació territorial 
conjunta amb la Zona 09

 Ô 2022/02/20: Jornada de monitors i 
monitores – Calçotada de Zona

 Ô 2022/06/11: Jornada de monitors i 
monitores – Sopar de final de curs

 Ô 2022/12/05 - Jornada de monitors i 
monitores – Sopar de Nadal

Infants i Adolescents

 Ô 2022/11/19: Trobada d’infants - DUDI 

Monitors i monitores

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

Infants i Adolescents

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

 Ô 2021/11/13: Trobada d’Infants – 
“Xivarri”.
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zona 11: vallès occidental OEST
Monitors i monitores

 Ô 2022/02/11: Matinal formativa

 Ô 2022/06/17: Sopar de final de curs

Infants i Adolescents

 Ô 2022/05/28: Trobada d’infants 

zona 12: vallès occidental est
Monitors i monitores

 Ô 2022/02/13: Matinal formativa

 Ô 2022/05/21: Sopar de Zona

Infants i Adolescents

 Ô 2022/02/12: La Dotzena
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zona 13: Vallès Oriental, Osona

zona 15: maresme

Monitors i monitores

 Ô 2022/11/14: Matinal Formativa

 Ô 2022/11/19 - 2022/11/20: “Monitz” – 
Trobada de monitors/es.

Infants i Adolescents

 Ô 2022/05/14 - 2022/05/15: Centijo - 
trobada d’infants

Monitors i monitores

 Ô 2022/03/05: Diada ErasmusPlai

 Ô 2022/05/15: Matinal formativa

 Ô 2022/12/02: Comissió Experiències

Infants i Adolescents

 Ô 2022/02/19: Trobada per etapes 
d’infants i joves

 Ô 2022/04/29 - 2022/05/21: Projecte 
groc a Andorra (joves)

 Ô 2022/05/07: Trobada General
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zona 16: penedÈs, garraf i anoia

territori lleida

Monitors i monitores

 Ô 2022/03/03: Jornada territorial de monitors i 
monitores (formació)

 Ô 2022/06/10: Sopar de final de curs

Infants i Adolescents

 Ô 2022/11/19: Jornada territorial 

Monitors i monitores

 Ô 2022/05/15: pitxipaella

 Ô 2022/10/08 – 2022/10/08: Trobada de monitor/
es – “Fem Caliu”.

 Ô 2022/12/16: Celebració Nadal – Vetlla. 

Infants i Adolescents

 Ô 2022/04/04 - 2022/04/10: Curs formació 
premonitors/es – “Curs Brúixola”. 

 Ô 2022/06/11: Concurs de curtmetratges – 
“Panyoleta d’or”.

 Ô 2022/11/19: DUDI - trobada d’infants i joves
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territori mallorca

territori solsona

territori tarragona

Monitors i monitores

 Ô 2022/12/11 Jornada formativa de monitors/
es - Diada de tècniques.

Monitors i monitores

 Ô 2022/02/05: Jornada formativa de 
monitors/es.

Monitors i monitores

 Ô 2022/03/04: Jornada territorial lúdica i 
formativa -  “Talufo” 

 Ô 2022/04/10: Diumenge de Rams

 Ô 2022/05/27: Reunió de responsables

 Ô 2022/06/18: Matinal formativa i “Mundialet” 
d’esplais.

 Ô 2022/10/08 - 2022/10/09: Trobada de 
monitors/es – “Punt de trobada” 

 Ô 2022/11/25: Reunió de Responsables

Infants i Adolescents

 Ô 2022/03/26: TourJove

 Ô 2022/11/19: Trobada d’infants
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territori TORTOSA

territori urgell

Monitors i monitores

 Ô 2022/02/19: Matinal formativa de monitors/es 

Infants i Adolescents

 Ô 2022/04/30: Jornada Formativa

 Ô 2022/10/22 - 2022/10/23: Trobada de 
monitors/es de la FEMN - Identitat, el 
vincle que ens dona força
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acció permanent: cada dia en moviment

1. acompanyament als centres i clubs d’esplai

El Pla d’accions ens permet posar l’enfocament en una sèrie de temes que, com a Consell 
Directiu del Moviment, considerem rellevants i ens comprometem, a través de l’Assemblea, 
a liderar. El dia a dia del MCECC té un conjunt de tasques i activitats permanents que ens 
permeten acompanyar els Centres i Clubs d’Esplai en la seva tasca educativa i que donen sentit 
a l’existència com a federació. 

Les tasques principals per als centres i clubs d’esplai són:

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

L’equip de promoció, amb el suport del Consell Directiu i de la resta de l’equip territorial, 
proporciona assessorament, recolzament i un seguiment personalitzat a cada centre i club, en 
funció de les seves necessitats. A més, l’acompanyament també possibilita detectar situacions, 
oferir formacions a mida i atendre el gran ventall de peticions heterogènies que podem rebre 
de les diferents realitats que formen el MCECC.

1. Acompanyament

2. Formació

3. Inclusió

4. Comunicació

5. Àmbits i projectes

6. Trobades generals

7. AGO

8. Xarxa territorial

9. Acció institucional

10. Treball en el transcendent
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A banda d’aquest seguiment, cal destacar també l’impuls per federar i acollir nous Centres 
d’Esplai en el si del MCECC, realitats existents i no federades o bé en fase de naixement. Els nous 
centres federats són:

 Ô Centre d’Esplai Campabló (federació definitiva)

 Ô Grups Lestonnac (federació definitiva)

 Ô Centre d’Esplai Corpus (en procés de federació)

 Ô Centre d’Esplai Fem Pinya (en procés de federació)

 Ô Centre d’Esplai Es Jardí Màgic (en procés de federació)

 Ô Casal Parroquial de Fornells de la Selva (en procés de federació)

 Ô Centre d’Esplai Sant Narcís (en procés de federació)

 Ô Grup d’Esplai Vidrerenc (en procés de federació)

A més, enguany s’ha culminat el procés d’entrada dels Centres d’Esplai de Girona amb el treball 
de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont, fet que ha estat un pas molt important 
per a la consolidació del Moviment arreu del país. Els centres de Girona federats definitivament 
són:

 Ô Casal Tespis

 Ô Centre d’Esplai Acolliment i Amistat

 Ô Centre d’Esplai Activa’t de Torroella

 Ô Centre d’Esplai Capicua

 Ô Centre d’Esplai Catecolònies Sant 
Martí

 Ô Centre d’Esplai Catekids

 Ô Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Santa 
Maria

 Ô Centre d’Esplai Kids

 Ô Centre d’Esplai La Bisbal

 Ô Centre d’Esplai PL – Patronat Pares 
de Família

 Ô Centre d’Esplai Sant Esteve

 Ô Centre d’Esplai Sant Pau

 Ô Centre d’Esplai Sant Pere

 Ô Centre d’Esplai Parroquial de 
Riudellots de la Selva “La Petjada”

 Ô Esplais Parroquials de Lloret de Mar

 Ô Centre d’Esplai i Grup de Joves de la 
Parròquia de Sant Josep
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Aquest acompanyament es procura dur a terme al llarg de tot el curs, a través de l’equip humà 
existent i dels diferents canals de comunicació, així com també amb visites als equips per donar-
se a conèixer, explicar-ne el funcionament, etc. 

A l’estiu, però, s’intensifica el contacte amb els Centres i Clubs per tal de poder conèixer de 
primera mà com estan transcorrent les diferents activitats arreu del territori i poder-ne fer 
un acompanyament en cas que sigui necessari. Aquesta aproximació la fem sota el nom de 
#TourMCECC, en el qual membres de l’equip territorial, de l’Equip Tècnic i del Consell Directiu 
van a fer visites presencials i/o trucades telefòniques.

A més, s’ha disposat, com en anys anteriors, d’un telèfon d’emergències (626067808) per a 
consultes o informacions d’urgència que atenem com a MCECC.

Les dades sobre l’estiu són:

 Ô 478 activitats d’estiu

 Ô 18.429 infants, adolescents i joves

 Ô 3.099 monitors i monitores

 Ô 89 visites presencials

 Ô 16 trucades telefòniques de seguiment

 Ô 6 trucades rebudes al telèfon d’emergències
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2. FORMACIÓ
La nostra tasca educativa s’ha de fer amb 
qualitat i és per això que optem per oferir 
múltiples espais de formació als equips 
de monitors i monitores.  Per facilitar 
la sol·licitud i la gestió de formacions 
comptem amb el Catàleg de tècniques i 
formacions per a Centres i Clubs d’Esplai, 
Zones i Territoris del MCECC:

 Ô Consulta el catàleg de tècniques 
i formacions. 

Aquestes han estat les accions formatives impulsades durant el 2022:

 Ô Campus MCECC d’estiu, amb les formacions següents: “Dinàmiques i rols de poder a l’equip 
de monitores”, “Les cures en els equips: cohesió i motivació”, “Bon tracte en la infància i 
adolescència”, “El relleu dins l’equip de monitors”, “Primers auxilis bàsics en el lleure”, “El 
conflicte durant les activitats d’estiu” i “Alimentació i manipulació d’aliments”, amb un total 
de 71 inscripcions.

 Ô Campus MCECC d’inici de curs, amb formacions com “L’animació de la fe a l’esplai. Què, 
qui i com?”, “Gestió econòmica”, “Els tràmits a fer al MCECC durant tot un any”, “Prevenció 
i detecció d’abús sexual infantil (ASI)”, “Marxem d’excursió”, “Dinàmiques i rols de poder a 
l’esplai” i “GESPLAI: tot el que cal saber sobre l’eina!”, amb un total de 155 persones inscrites. 

 Ô Formacions territorials impulsades des dels territoris i les zones a través dels responsables 
territorials i que donen resposta a necessitats formatives específiques escollides pels centres 
i clubs d’esplai.

 Ô Cursos de prevenció i detecció de l’abús sexual infantil per part de la Fundació Vicki 
Bernadet. 

 Ô Cursos Residencials de monitors i directors, 
de manera conjunta amb les escoles de 
formació del conjunt de fundacions que 
formen el MCECC, tant per Setmana Santa 
(21 persones a la formació de directors i 78 
a la de monitors) com a l’estiu (51 directors i 
175 monitors) a la Ruca, Sala, Aina i Montsant.  
En aquests cursos s’ha pogut comptar amb la 
presència de membres dels equips del  
MCECC, que han realitzat una sessió formativa 
i informativa sobre aspectes generals  del 
Moviment.

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_MCECC.pdf 
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/formacio/cataleg_tecniques_MCECC.pdf 
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3. INCLUSIÓ
Una de les prioritats del Moviment és la participació de la infància i adolescència en situació 
de vulnerabilitat a les activitats d’educació en el lleure. El Pla estratègic posa èmfasi en aquest 
aspecte i per això creiem important que la inclusió ha de ser un pal de paller de la nostra tasca 
educativa i que els centres i clubs d’esplai haurien de ser un reflex de l’entorn on realitzen la 
seva activitat. Per aquest motiu es duen a terme les accions permanents següents, a les quals 
qualsevol esplai del MCECC es pot acollir:

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

 Ô Projecte Llavor, per acompanyar el naixement de nous centres d’esplai de bracet amb 
alguna entitat, parròquia o centre educatiu que vulgui acollir-los, conscients que el 
lleure no és present a tots els barris ni pobles.

 Ô Beques de curs, per tal que ningú no es quedi sense esplai durant l’any.

 Ô Campanya “Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies” amb l’objectiu de captar 
ajuts i donatius destinats al finançament d’activitats i a l’atorgament de beques. 
Aquesta campanya es realitza gràcies a administracions públiques, institucions, 
entitats, fundacions privades, empreses i particulars (acció conjunta amb la Fundació 
Pere Tarrés). 

En total hi ha hagut:

 Ô 264 beques per a activitats de curs

 Ô 865 beques per a activitats d’estiu

 Ô 412 beques per a activitats esporàdiques
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4. COMUNICACIÓ
Setmanalment enviem el Butlletí del responsable amb les notícies i informacions més rellevants i 
mensualment s’envia el Butlletí del monitor. Tanmateix, a través de les xarxes socials (Instagram, 
Twitter, Telegram i Facebook) arribem als monitors i monitores, adaptant els missatges segons 
les particularitats de cada xarxa.

Enguany hem estrenat el format pòdcast amb dos programes diferents:

 Ô Qui té la pinça?: programa de 20-30 minuts 
gestionat per un grup de voluntaris en el qual es 
publica un episodi cada mes amb la participació 
d’un centre o club d’esplai del Moviment.

 Ô EsplaisMCECC en 3 minuts: iniciativa que ha 
publicat 5 episodis al llarg de l’any per explicar els 
detalls de les grans activitats del Moviment. 

A continuació es mostra una taula amb el volum de 
seguidors a les diferents xarxes socials:

No es disposa de canal general de WhatsApp, però sí que 
se n’ha creat un per als Esplais que tan sols fan activitat d’estiu, per tal de poder-los informar i que 
puguin interactuar entre ells. Tot i així, per enviar informacions a escala territorial, a través de les 
promotores i del Consell Directiu sovint es dissenyen missatges amb informació rellevant per fer 
arribar als Centres i Clubs d’Esplai i als Territoris i Zones d’arreu del Moviment.

INSTAGRAM TWITTER TELEGRAM FACEBOOK

MCECC 2.753 3.091 131 1.400

ESTRIS 1.256 3.433 - 1.800

*dates extretes el 16/11/2022

S’han editat cinc números de la revista Estris, que han tingut com a eix central les temàtiques 
següents: 

 Ô Estris 243 “El tabú de la salut mental”

 Ô Estris 244 “I jo, qui soc?”
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 Ô Estris 245 “El bon tracte”

 Ô Estris 246 “Governança a l’esplai” 

 Ô Estris 247 “Llengua i cultura catalana”.

A més, amb motiu del 50è aniversari de la revista 
Estris, el 3 de març es va celebrar un acte per 
commemorar la trajectòria i presentar el número 242 
de la revista, una edició especial on van participar 
antics redactors, els fundadors de la revista, directors 
i editors que també van ser presents a l’acte. 
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5. Àmbits i projectes
Aquests espais de reflexió i acció del Moviment són grups on es debat sobre eixos concrets amb 
la voluntat d’aportar recursos i un discurs actualitzat als centres i clubs d’esplai. Estan formats 
per monitors i monitores en actiu i exmonitors, acompanyats per membres del Consell Directiu 
i pel tècnic d’àmbits i trobades. Les accions principals realitzades en els tres àmbits han estat les 
següents:

 Ô Àmbit pedagògic: 

Hi havia previsió de dur a terme un projecte de participació infantil i juvenil, però aquest àmbit no 
ha tingut activitat durant aquest 2022.

 Ô Àmbit d’educació per a la justícia global: 

S’havia de treballar sobre l’objectiu de desenvolupament sostenible número 17 (“Aliances 
per assolir els objectius”), a través del qual es pretenia donar sortida a tots els recursos d’anys 
anteriors generats en aquest àmbit i buscar-ne d’altres amb entitats externes per treballar sobre 
una selecció dels ODS que es van considerar interessants en el si del món de l’esplai. Es va dur a 
terme aquesta classificació, però no se n’ha pogut dur a terme l’execució.

Es va organitzar la VI edició de la jornada Mirem Més Enllà, amb l’objectiu de treballar l’acció 
ES1 del Pla d’accions vigent, centrat en l’objectiu 17 dels ODS “Enfortiment de les aliances per 
al desenvolupament” i es va treballar conjuntament amb Justícia i Pau per tal d’oferir un taller 
sobre la cultura de la pau i la no-violència pel context social actual. L’acte no es va poder celebrar 
per manca de participació.

Finalment, en el marc de les trobades generals del Moviment, es van incorporar una sèrie 
d’accions que incloïen el consum responsable, tenint com a referència la quantificació i tipologia 
de residus generats, la despesa de CO2 generat pels autocars, oferir aliments de proximitat i 
temporada en els àpats i quantificar la despesa energètica de la trobada. Aquest darrer ítem no 
va poder ser comptabilitzat per inaccessibilitat a la informació local.
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 Ô Àmbit d’animació de la fe: 

Es va organitzar la VI Nit dels Animadors de la Fe (4 de març), recuperant el format presencial 
i posant el focus en la interreligiositat a l’esplai. La trobada es va celebrar a la Fundació Migra 
Studium, on els participants van poder descobrir l’espai interreligiós com a proposta educativa 
per a infants, joves i monitors, per tal de descobrir i respondre a inquietuds referents a la 
interculturalitat i/o diversitat religiosa.

Es van realitzar dues formacions, una al Campus MCECC d’inici de curs sobre la figura de 
l’animador de la fe i com acompanyar la dimensió espiritual a l’esplai, i una altra centrada en el 
treball interreligiós a l’esplai durant la Jornada de Monitors.

Es va participar en la celebració de la missa “Sent la Creu” de Filipines, per iniciar la Quaresma 
amb els joves de la diòcesi de Barcelona.

Es va celebrar una xerrada sobre feminisme i Església a la Jornada de Monitors a càrrec d’Alcem 
la Veu.

En col·laboració amb l’equip de treball de l’acció ID1, referent a la identitat cristiana del MCECC, fita 
del vigent Pla estratègic, es va realitzar un treball conjunt amb la taula de consiliaris del MCECC i 
enfortiment del vincle amb la Fundació Cristianisme i Justícia.

Es va participar en el procés d’elaboració del document del sínode i de la jornada de tancament.

El Punt de Connexió es manté com a espai de referència al Moviment per als monitors i monitores 
que volen compartir, formar-se i reflexionar sobre l’experiència de la fe. Al llarg del curs se celebren 
diferents sessions programades, totes seguint l’estil del projecte “Estones amb tu” dels cursos 
residencials.
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 Ô Projecte de gènere: 

Des de l’any 2018, voluntàries del MCECC 
treballen perquè la perspectiva de gènere 
sigui present en el si del Moviment. A l’AGO 
2022, es va renovar el Projecte de perspectiva 
de gènere per 3 anys més i la continuïtat del 
projecte va permetre replantejar-lo i oferir un 
espai centrat en la reflexió i el debat (com, per 
exemple, l’ocupació dels espais en funció del 
gènere al quotidià).

Des d’aquest projecte també s’han seguit 
organitzant els Punts Liles de les trobades 
generals del MCECC: dos espais a la TrocaJove 
i un durant tota la Jornada de Monitors.

Com cada any, s’ha elaborat el manifest amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora per convidar a la reflexió els equips de monitores i monitors i treballar el 8M a l’esplai.

 Ô Pots consultar el manifest aquí. 

En paral·lel al Projecte de gènere, s’ha seguit amb el treball dins de la comissió de feminisme del 
Consell Directiu, que pretenia, entre d’altres, elaborar una diagnosi per implementar mesures 
concretes sobre el treball de cures en els equips de voluntariat, l’equip tècnic i el Consell Directiu 
(acció PR1). Aquesta acció s’està duent a terme actualment.

 Ô Ràdio MCECC: 

Com comentàvem en l’apartat de comunicació, el projecte de ràdio MCECC, que s’inicià l’any 
2021, continua en funcionament amb el pòdcast titulat Qui té la pinça?, a través del qual un esplai 
convidat parla sobre el seu funcionament en relació amb un tema proposat (Carnestoltes, Nadal, 
exmonitors...). S’han dut a terme 8 programes i està liderat per antics i nous monitors del MCECC.

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-03-08-manifest-8m 
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6. trobades generals
Després de la pandèmia tornen les trobades generals: un dels moments més importants per al 
Moviment, en el qual es pretén dur a terme un espai de formació, coneixença, treball en xarxa, 
coneixements...

 Ô TrocaJove: sota el lema “T’està Buscant” es va treballar el tema dels tabús (mort, salut 
mental, addiccions i relacions sexuals i afectives). Es va dur a terme a les cases de colònies de 
La Conreria i Artur Martorell a causa de la covid. Hi va haver 1.288 inscrits, però una participació 
de només 982 adolescents a causa de les limitacions de places marcada per la covid. La nota 
global va ser d’un 8 per part dels adolescents i d’un 7,46 per part dels monitors acompanyants.

 Ô Jornada de Monitors: sota el lema “Construint-
te a l’esplai” es va treballar la construcció d’un 
esplai des de zero, atès que la pandèmia ha 
provocat molts trencaments generacionals dins 
l’equip de monitors i ,monitores. Es va dur a terme 
a l’escola Pia Igualada amb 489 participants i la 
nota global va ser d’un 6,58.

 Ô El 19 de juny, a la casa de colònies de la Conreria, 
es va celebrar el Broll, una trobada lúdica i 
d’agraïment a tots els equips del Moviment: 
comissions de trobades, àmbits i projectes, 
equip tècnic, equip de consiliaris i consiliàries 
i Consell Directiu. L’espai permet reconèixer la 
seva tasca i celebrar la sort que té el MCECC de 
comptar, curs rere curs, amb un gruix important 
de persones voluntàries provinents dels centres i 
clubs d’esplai, que plegats contribueixen a teixir i 
fer més viu el Moviment.
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7. assemblea general ordinària (ago)
El dissabte 29 de gener es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a Mollerussa, tornant al 
format presencial després de la pandèmia i les respectives restriccions. Hi va haver una participació 
de 258 persones de 103 centres i clubs d’esplai. La nit prèvia, divendres 28 de gener, es va celebrar 
la Jornada de Responsables, preparada pel Consell Directiu, sobre la temàtica “La joventut i el 
lleure educatiu en un nou contracte social entre generacions: la profiguració”. Es va fer de manera 
híbrida amb una assistència de 41 persones.

A l’assemblea es van aprovar els pressupostos i el tancament econòmic, el Pla d’accions i la 
memòria, el calendari i es van escollir 2 nous membres del Consell Directiu: Ares Miró (Territori 
Urgell) i Judit Vilalta (Territori Lleida). També es va reelegir Marta Estellé (Territori Tortosa), Adrià 
Godia (Territori Lleida), Anna Grau (Territori Barcelona, Zona 02), Pau Pujol (Territori Barcelona, 
Zona 15), Roger Vendrell (Territori Sant Feliu de Llobregat, Zona 16) i es van acomiadar els membres 
que no renoven el càrrec: Santi Amores (Territori Urgell) i Xavi Nus (Territori Lleida), aquest darrer 
també acomiadant l’etapa com a president del MCECC.

En les darreres reunions de Consell Directiu, l’òrgan va escollir Anna Grau i Jiménez com a nova 
presidenta del MCECC, formant equip amb el vicepresident Joan Morte i Villoro.
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8. xarxa territorial
L’estructura territorial del Moviment, a través dels territoris i les zones, genera un intercanvi 
d’experiències, realitats i treball en xarxa entre els Centres i Clubs d’Esplai que formen part del 
Moviment. 

A través de les reunions territorials, liderades pels equips de responsables territorials, es treballen 
diferents temes i s’organitzen les trobades formatives entre monitors i monitores i les sortides 
d’infants o adolescents.

A més, a través del Consell de Responsables Territorials es coordinen moltes de les grans línies 
de treball, ja que esdevé l’espai de trobada entre el Consell Directiu i els Clubs i Centres d’Esplai. 
Durant aquest any s’han realitzat quatre reunions de CRT: 5 de març, 11 de juny, 17 de setembre i 
26 de novembre.
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9. acció institucional
Per al MCECC és important mantenir i establir una acció de representació i intermediació 
permanent amb les diferents institucions, administracions i entitats, per tal d’assegurar la 
representació de l’educació en el lleure i el voluntariat en els diferents espais. Aquesta tasca és 
realitzada pel Consell Directiu, l’equip de Presidència i l’equip tècnic, els quals vetllen per ser 
presents a les reunions amb la Generalitat, diputacions, ajuntaments, consells de joventut, 
institucions privades…

Des d’un punt de vista federatiu, hem participat en els diferents organismes dels quals formem 
part: el Consell de Joventut de Barcelona (CJB), el Consell Nacional de Joventut de Catalunya 
(CNJC) a través de Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai (CCCCCE), el Consell 
de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre 
(DIDANIA), la Fédération Internationale des Mouvements Catholiques d’Action Paroissiale 
(FIMCAP), entre altres.

L’acció institucional d’aquest any 2022 ha 
comptat amb diferents accions:

 Ô Seguiment de la pandèmia amb reunions 
amb el CNJC, el CJIB i la Direcció General de 
Joventut.

 Ô CJB: revisió dels estats dels locals dels esplais 
a la ciutat de Barcelona per fer-hi incidència 
política, reformulació de la subvenció 
extraordinària, impuls de l’esplai al carrer, 
assistència i exercici del dret a veu i vot a 
les assemblees. Hem seguit treballant amb 
l’equip d’educació i la resta de federacions 
i hem participat a la campanya per un 
transport més assequible.

 Ô CNJC: hem treballat a l’equip d’educació i hem exercit el nostre dret a veu i vot a les assembles i 
consells executius. Hem consensuat línies estratègiques a través de la campanya #12Essencials, 
en la qual reivindiquem aspectes com ara uns locals dignes, un transport assequible o més 
reconeixement social i institucional. 
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Per altra banda, també hem estat treballant línies estratègiques com la salut  mental o 
el foment de la llengua catalana i hem impulsat un manifest pel treball conjunt de manera 
preventiva sobre el Pla Alfa amb la Generalitat de Catalunya.

 Ô Participació activa a les taules i reunions del CJIB.

 Ô Participació i assistència de l’assemblea i Bureau Meeting de la FIMCAP i de les activitats 
proposades, com ara l’Eurocourse i el Worldcamp. A més, vam ser amfitrions del seminari 
posterior europeu del Worldcamp a la casa de Mas Po Canyadó.

 Ô Participació a la Comissió de Polítiques 
de Joventut al Parlament de Catalunya, 
reivindicant el paper dels centres i clubs 
d’esplai i dels equips de monitores i 
monitors, proposant més reconeixement 
institucional, un transport públic adaptat 
a la realitat del lleure, dignificar els locals 
d’activitat, equiparant les entitats a les 
escoles, més presència als mitjans de 
comunicació i destacar la llengua com a 
element de cohesió (2022/06/01). 

 Ô Consulta la intervenció a la web. 

 Ô Assistència a l’acte d’homenatge a Lluís 
Garrofé i Cònsul al convent de les Avellanes 
(Os de Balaguer) pel seu compromís amb 
el lleure (2022/02/26).

 Ô Assistència als Premis Irla, en els quals vam ser guardonats amb el Memorial Lluís Companys 
(conjuntament amb Ignasi Parody i Esplac i Fundesplai) per la nostra tasca en el lleure educatiu 
(2022/06/15).

 Ô Assistència a l’Assemblea Anual de l’APPEC (2022/06/29).

 Ô Visites a les activitats d’estiu amb els Bisbes de la Diòcesi de Sant Feliu, Barcelona, Lleida. 
També visita oficial amb el Bisbe de la Diòcesi de Terrassa.

 Ô Assistència a l’acte d’ofrena floral a Rafael Casanova per la Diada de Catalunya (2022/09/11).

 Ô Participació de la Vetlla de pregària davant del CIE de Barcelona, organitzada pel grup 
d’acompanyament d’interns de la Fundació Migra Studium (2022/10/01).

 Ô Participació a l’Assemblea d’inici de curs de la Fundació Esplai Girona (2022/10/02).

 Ô Participació a l’Assemblea d’inici de curs dels Clubs d’Esplai de Mallorca (2022/10/16).

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2022-06-02-mcecc-al-parlament 
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 Ô Participació al I Congrés Internacional del Lleure i Acció sociocultural: construint models 
per al desenvolupament de persones i comunitats, organitzat per la Fundació Pere Tarrés 
(2022/11/04 i 2022/11/03).

 Ô Assistència a l’acte públic de l’AGO d’Escoltes Catalans (2022/11/19).

 Ô Ponència al Parlament de Catalunya sobre la Llei del Foment de l’Associacionisme per donar 
la nostra visió sobre el text, els punts a favor i en contra i la reivindicació del lleure educatiu de 
base voluntària amb les necessitats també defensades a la Comissió de Polítiques de Joventut 
(2022/11/21).

 Ô Assistència a l’acte públic de l’AGO de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (2022/11/27).
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10. treball en el transcendent
El Moviment compta amb un equip de consiliaris i consiliàries que treballen també per enfortir 
l’acció educativa dels Centres i Clubs d’Esplai i que es reuneixen periòdicament.

Una de les accions que promouen és la Jornada d’estiu de consiliaris i consiliàries, duta a terme 
els dies 20 i 21 de juny a la Casa Noviciat i Casa d’Espiritualitat de Pallejà i sota la temàtica “Com 
acompanyar l’espiritualitat en el lleure”, amb un total de 16 participants.

A més, s’ha seguit realitzant el Punt de 
Connexió, un espai dirigit als monitors 
del Moviment per compartir un espai de 
vivència personal i comunitària.

El cap de setmana de l’11 al 13 de febrer es 
va oferir el programa Ramon M. Serchs 
al Monestir de Poblet amb un total de 
8 participants. Es tracta d’un programa 
consolidat que treballa el transcendent i 
la interioritat a través de diferents espais i 
dinàmiques de bracet amb Cristianisme i 
Justícia.

El mateix cap de setmana es va oferir el 
programa Pren-te temps, dut a terme per 
dues animadores de la fe voluntàries d’un 
esplai del Moviment i enfocat a monitors 
i monitores en actiu, en contraposició al 
programa Ramon M. Serchs. No es va poder 
dur a terme, però, per manca d’inscripcions.

Dels dies 7 al 12 d’octubre es va organitzar 
una trobada a Taizé amb 13 inscrits, 
recuperant així una tradició que el MCECC 
havia perdut anys enrere.
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el mcecc treballa en xarxa amb:

comptem amb el finançament, el suport i la col·laboració de: 
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