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La Guia de Recursos del MCECC és un document que pretén recollir 
tots i cada un dels recursos que el Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans posa a la disposició dels centres d’esplai que hi 
estan federats.

Amb la finalitat de clarificar la informació i amb la voluntat de ser 
el màxim didàctics possible, s’ha preparat aquesta guia/recull que 
conté la informació principal dels diversos ajuts, avantatges, accions i 
subvencions que articula el MCECC.

Esperem que sigui d’utilitat!
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Guia de RecuRsos

Què és lA guiA de recursos?



 acompanyament i mediació GeneRal

Què és?

el mcecc disposa de diversos equips de persones que estan al servei dels centres 
d’esplai. l’equip tècnic, el consell directiu i l’equip de consiliaris són alguns dels 
col·lectius que estan a disposició dels centres per tal d’acompanyar-los i ajudar-los 
en determinades situacions i processos. 

com  
accediR-hi?

en el cas que un centre d’esplai vulgui un acompanyament específic sobre alguna 
qüestió concreta (per algun procés que es vulgui dur a terme al centre, per poder 
rebre assessorament sobre alguna qüestió particular, per mediar en algun conflicte 
concret,...) podeu sol·licitar la col·laboració de l’equip del mcecc.

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors en qualsevol moment que 
ho requeriu. ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a 
que us assessorà. 

 atenció peRsonalitzada en la pResentació de pRemis i subvencions

Què és?

el mcecc us ofereix la possibilitat d’adreçar-vos als promotors/es per tal d’obtenir 
atenció personalitzada i recolzament explícit per a sol·licitar subvencions i ajudes. us 
podrem assessorar a redactar el projecte i a fer-lo millor.

com  
accediR-hi?

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors en qualsevol moment que 
ho requeriu. ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a 
que us assessorà. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb la secretaria del mcecc a través de la bústia de 
correu secretaria.mcecc@peretarres.org.  

acompanyament 
i mediació

1// AcompANyAmeNT i AssessorAmeNT

 assessoRament en l’ús del Gesplai

Què és?

el gesplAi és l’eina que els centres han d’utilitzar per informar de la seva activitat, 
però alhora també és un programa a través del qual els centres poden gestionar les 
dades de l’entitat (inscripcions, llistats d’infants, actes de reunió...) de manera eficient. 
s’ofereix assessorament i formació individual a aquells centres que ho requereixin.

com  
accediR-hi?

en el moment en què ho necessiteu, l’equip del mcecc us proposarà alguna 
formació o acompanyament per tal de resoldre els vostres dubtes o fer una formació 
integral de l’eina. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar 
informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 

Som
moviment

 RepResentació institucional davant  
       les administRacions públiQues

Què és?

el mcecc exerceix un paper de representació institucional per posar en valor els 
centres d’esplai davant les administracions públiques. Qualsevol centre pot requerir 
la col·laboració institucional del moviment davant les administracions públiques en 
cas que hi vulgui interlocutar. 

com  
accediR-hi?

si ho sol·liciteu, podreu demanar a l’equip del moviment que us pugui acompanyar, 
assessorar o aconsellar sobre com atendre les vostres relacions institucionals. en 
cas de ser necessari, i si ho desitgeu, els membres del consell directiu també us 
podran acompanyar en les vostres visites i relacions. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar 
informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 



 tRàmits amb la diRecció GeneRal de Joventut

Què és?

els centres d’esplai són entitats juvenils que, com a tal, pertanyen al cens 
d’entitats juvenils que manté la direcció general de joventut. A més, els 
centres d’esplai realitzen diversos tràmits amb la direcció general. des 
del mcecc s’ofereix suport, assessorament i acompanyament a l’hora de 
realitzar aquests tràmits: notificacions, modificació de dades del cens, etc.

com  
accediR-hi?

Quan tingueu alguna necessitat específica amb els tràmits o alguna dificultat 
d’interlocució, podeu posar-vos en contacte amb el moviment per sol·licitar la 
intervenció. el mcecc actua per iniciativa pròpia per mantenir actualitzades 
les dades principals dels centres d’esplai en el cens d’entitats juvenils

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per 
demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 

tràmits

 acompanyament en la inteRlocució  
       amb els Responsables eclesials

Què és?

cada parròquia en concret i l’església diocesana en general és l’organització 
a la qual els centres d’esplai del mcecc s’incardinen i formen part. el 
mcecc té com a objectiu facilitar l’encaix i bona convivència entre els 
centres d’esplai i les parròquies de què formen part.

com  
accediR-hi?

en el cas que un centre d’esplai vulgui aprofundir en les relacions amb la 
seva parròquia, pot adreçar-se al mcecc i sol·licitar l’acompanyament per a 
aquesta interlocució entre ambdós agents. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per 
demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 

acompanyament 
interlocució 
esglèsia

 aJuts en foRmació

Què és?

Aquests ajuts financen els diversos programes de formació dels monitors i monitores 
dels centres del moviment. es presenten en diversos formats: descomptes en 
formació (cursos de monitors/es, directors/es i monogràfics), preus exclusius en 
cursos residencials i realització de formacions a mida.

com  
accediR-hi?

en funció de cada tipologia d’ajut s’activa un mecanisme o un altre: per accedir als 
descomptes en formació i als cursos residencials és necessari facilitar un certificat 
de pertinença al mcecc en el moment que els monitors/es realitzen la matrícula. 
pel que fa a les formacions a mida, cal adreçar-se als promotors/es de referència 
per sol·licitar-ho. No hi ha convocatòries fixades, de manera que sempre es poden 
sol·licitar.

  més  
infoRmació

consulteu la pàgina web del mcecc, concretament l’apartat “serveis a esplais > 
suport a la formació” i informeu-vos de totes les modalitats i tipologies d’ajuts. 

2// suporT A l’Acció del ceNTres d’esplAi:  
pedAgògicA, de gesTió i de vivèNciA de lA fe

 RecuRsos i mateRials pedaGòGics

Què és?

des de diverses plataformes, formats i modalitats, el mcecc posa a disposició dels 
centres d’esplai materials i recursos per tal d’ajudar a l’acció pedagògica dels centres 
d’esplai.

com  
accediR-hi?

Trobareu recursos i materials pedagògics a diferents plataformes del mcecc: la 
pàgina web corporativa, el diari digital estris.cat i el gesplAi. podeu consultar les 
fitxes d’activitats, els materials de campanyes, etc.

  més  
infoRmació

consulteu la pàgina web del mcecc, la revista estris i el programa gesplAi, i 
descobriu tots els recursos que estan a la vostra disposició.



 RecuRsos peR a la celebRació de la fe

Què és?

També des de diverses plataformes, formats i modalitats, el mcecc posa a disposició 
dels centres d’esplai recursos per a la celebració de la fe en el marc de les activitats 
d’educació en el lleure. són materials elaborats pels consiliaris i animadors/es de la 
fe del moviment.

com  
accediR-hi?

Trobareu recursos i materials d’animació en la fe a diferents plataformes del mcecc: 
la pàgina web corporativa, el diari digital estris.cat i el gesplAi. 

  més  
infoRmació

consulteu la pàgina web del mcecc, la revista estris i el programa gesplAi i 
descobriu tots els recursos que estan a la vostra disposició.

Recursos 
per a la  
celebració 
de la fe

serveis 
de Gestoria

 seRveis de GestoRia i pResentació d’impostos

Què és?

per als centres d’esplai que tenen personalitat jurídica pròpia, el mcecc ofereix el 
servei de gestoria per presentar declaracions d’impostos davant l’agència tributària. 
per exemple, el model 347 de declaració d’operacions amb tercers.

com  
accediR-hi?

la secretaria del mcecc, anualment, es posa en contacte amb els centres d’esplai 
que tenen personalitat jurídica pròpia i es dóna les indicacions pertinents per tal de 
sol·licitar aquest servei per fer les tramitacions pertinents.

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar 
informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 

 assessoRament en compliments de noRmatives

Què és?

el mcecc és present i interlocutor en diversos fòrums, plataformes i administracions 
públiques. Això fa que sigui un interlocutor rellevant pel que fa al coneixement 
de les diferents normatives d’aplicació als centres d’esplai. s’ofereix el servei 
d’assessorament i acompanyament en l’aplicació de normatives de relleu.

com  
accediR-hi?

en el moment en què apareixen diverses normatives, el mcecc es posa en contacte 
amb els centres per tal d’oferir assessorament i formació, si s’escau, sobre les 
diferents normes d’aplicació.

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar 
informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats. 

 contRactació de monitoRs/es

Què és?

per als centres d’esplai que realitzeu casals de vacances, el mcecc ofereix un servei 
puntual de presentació de serveis educatius que permet poder contractar, segons la 
legalitat vigent i els convenis col·lectius en vigor, els monitors i monitores dels casals. 

com  
accediR-hi?

els centres d’esplai interessats en aquest servei cal que us poseu en contacte amb 
el mcecc dos mesos abans de l’inici del casal de vacances per al qual vulgueu 
contractar el servei. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb la secretaria del mcecc a través de la bústia de 
correu secretaria.mcecc@peretarres.org 

contractació 
de monitors/es



3// AjuTs ecoNòmics direcTes

 beQues peR a activitats de cuRs dels centRes d’esplai

Què és?

Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats 
de curs dels centres d’esplai. concretament, financen l’import de matrícula del “curs 
d’esplai”.

com  
accediR-hi?

es realitza una convocatòria a principi de cada curs. el termini es fixa en el calendari 
general del moviment. per sol·licitar-les cal emplenar els formularis corresponents i 
lliurar la informació de cada infant sol·licitant.

  més  
infoRmació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores 
corresponents que podeu trobar al web del mcecc.

 beQues peR a activitats espoRàdiQues dels centRes d’esplai

Què és?

Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats 
de caràcter esporàdic que realitzen els centres del moviment (excursions, sortides, 
activitats de vacances de Nadal i setmana santa, etc.). Tenen l’objectiu de fomentar 
la realització d’activitats i sortides en cases de colònies i caps de setmana.

com  
accediR-hi?

es realitzen tres convocatòries cada curs per incloure les activitats dels diversos 
trimestres. els terminis es fixen en el calendari general del moviment. per sol·licitar-
les cal emplenar els formularis corresponents i lliurar la informació de cada infant 
sol·licitant.

  més  
infoRmació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores 
corresponents que podeu trobar al web del mcecc.

 beQues peR a activitats d’estiu

Què és?
Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats 
d’estiu. Tenen per objectiu la inclusió d’infants en situació de vulnerabilitat.

com  
accediR-hi?

la convocatòria es realitza durant els mesos previs a l’arribada de l’estiu. el termini 
es fixa en el calendari general del moviment. per sol·licitar-les cal emplenar els 
formularis corresponents i lliurar la informació de cada infant sol·licitant.

  més  
infoRmació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores 
corresponents que podeu trobar al web del mcecc.

 aJuts extRaoRdinaRis peR als centRes d’esplai

Què és?

Ajuts que financen projectes de caràcter extraordinari que realitzen els centres 
del mcecc. es poden demanar ajudes econòmiques per activitats innovadores, 
projectes que comencen, celebracions d’aniversari, etc.

com  
accediR-hi?

existeixen dues convocatòries per curs. els terminis es fixen en el calendari general 
del moviment. per sol·licitar-los cal emplenar els formularis corresponents i lliurar-los 
dins del termini establert. cada centre d’esplai pot presentar un màxim d’un projecte 
per curs.

  més  
infoRmació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores 
corresponents que podeu trobar al web del mcecc.



 aJuts en béns immobles

Què és?

és un ajut del moviment que vetlla perquè les infraestructures dels centres que en 
són membres estiguin en les condicions de seguretat i qualitat necessàries. per 
aquest motiu, regularment, busquem fons de finançament que permetin la millora de 
les instal·lacions dels centres federats. Amb tot, no existeixen fons permanents que 
possibilitin assegurar regularment l’atorgament d’aquests ajuts.

com  
accediR-hi?

No existeix una convocatòria explicita per sol·licitar aquests ajuts. periòdicament, 
des del mcecc, s’avalua l’estat dels diferents immobles dels centres d’esplai i 
es proposen plans d’actuació. el mcecc també promou que les administracions 
públiques convoquin processos de sol·licitud de subvencions i en fa difusió.

  més  
infoRmació

podeu adreçar-vos als promotors/es del mcecc per tal de trametre les vostres 
necessitats a l’hora de reformar o millorar els locals de les vostres entitats.

 aleRtes de subvencions i convocatòRies d’inteRès

Què és?
us oferim un recull ordenat i filtrat de les convocatòries que es publiquen de premis i 
subvencions, ja siguin d’entitats privades o d’organismes públics.

com  
accediR-hi?

podeu estar permanentment informats de les alertes disponibles a través dels 
butlletins “en moviment” i també accedint directament a la pàgina web del moviment. 
Així, estareu assabentats de les novetats en convocatòries, ajudes i premis. 

  més  
infoRmació

Accediu a la pàgina web del mcecc i consulteu l’espai “serveis a esplais > Ajuts, 
premis i subvencions”.

Alerta de 
subvencions 
i premis

e

 conveni d’activitats oRdinàRies

Què és?

Aquest és el conveni anual que el moviment assigna a tots els centres federats. el 
conveni finança les activitats ordinàries que els centres del moviment realitzen. Ha 
de servir per co-finançar l’estructura general de l’entitat, la participació dels monitors/
es i les accions ordinàries del centre. l’existència d’aquest conveni queda subjecte 
a l’atorgament del conveni marc de la generalitat de catalunya al propi moviment.

com  
accediR-hi?

Aquesta subvenció s’atorga a tots els centres del moviment pel sol fet de ser-ne 
membres. No requereix de cap procediment de sol·licitud. és necessari fer la correcta 
justificació un cop ha estat concedit. la base de càlcul del conveni s’efectua a través 
de les dades que els centres d’esplai tenen introduïdes al gesplAi pel que fa a 
nombre d’infants, monitors/es i activitats de cada curs.

  més  
infoRmació

podeu adreçar-vos als promotors/es del mcecc per tal que us en facilitin més 
informació.



4// serveis, AvANTATges i descompTes per A 
les vosTres AcTiviTATs 

 avantatGes en cases de colònies

Què és?

els centres d’esplai del moviment han d’utilitzar prioritàriament les cases de colònies 
de les fundacions que integren el mcecc, o les que es reserven a través de les 
seves centrals de reserva. per aquest motiu, des de les diverses fundacions s’articula 
una sèrie d’avantatges a l’hora d’oferir les cases de colònies. descomptes, preus i 
promocions especials, flexibilització de terminis en pagaments, acord d’establiments 
de mínims, etc.

com  
accediR-hi?

Hi tenen accés els centres de tot el moviment pel sol fet de ser-ne membres. per 
tenir accés a aquests avantatges cal que s’utilitzi la central de reserves de cases de 
colònies com a interlocutor únic a l’hora de reservar i contractar instal·lacions.

  més  
infoRmació

podeu consultar el document que recull els avantatges per a centres d’esplai en 
relació a les cases de colònies al web del mcecc. També poden enviar un correu a 
l'adreça reserves.mcecc@peretarres.org.

 avantatGes i descomptes en activitats i seRveis

Què és?

el moviment de centres d’esplai cristians catalans ha contactat amb una sèrie 
d’empreses, organitzacions i agents per tal d’oferir descomptes i condicions especials 
en diverses activitats i propostes que poden ser complementàries a la programació 
dels casals de vacances o activitats de curs. 

com  
accediR-hi?

per tal de poder accedir a aquests avantatges, cal presentar un certificat de federació 
a l’empresa o organització del qual es vol obtenir descompte. Aquest certificat el 
podreu descarregar del gesplAi.

  més  
infoRmació

podeu consultar la guia de descomptes al web del mcecc. periòdicament 
s’actualitzen les ofertes i descomptes disponibles.

 contRactació d’asseGuRances

Què és?

una obligació dels centres d’esplai com a organitzadors d’activitats d’educació en el 
lleure és la contractació d’assegurances. es facilita la contractació d’assegurances 
per a infants que participen a les activitats, els monitors i monitores, així com també 
l’assegurança dels voluntaris que donen suport als centres.

com  
accediR-hi?

el gran avantatge d’aquest servei d’assegurances és la facilitat que es dóna als 
usuaris per poder contractar, des de casa i a qualsevol hora, l’assegurança. per fer-
ho cal accedir a www.peretarres.org/assegurances.

  més  
infoRmació

podeu consultar al web de les assegurances tota la informació d’aquest servei i 
conèixer-ne les condicions particulars, cobertures, etc.

 seRvei d’autocaRs

Què és?

estem convençuts de la importància de garantir un transport segur, còmode i de 
qualitat. per això, la fundació pere Tarrés posa a disposició un servei de reserva 
d’autocars amb preus pensats especialment per a centres d’esplai.

com  
accediR-hi?

podeu demanar el vostre pressupost a través del web www.peretarres.org/autocars. 
Allà haureu de descriure la ruta a fer i se us facilitarà un preu del servei.

  més  
infoRmació

consulteu la pàgina web del servei d’autocars i conegueu totes les condicions i 
prestacions del servei.

servei 
d'autocars



5// sisTemes d’iNformAció i difusió

 butlletins

Què és?

el mcecc disposa de dos butlletins “en moviment”: un d’ells s’adreça als responsables 
de centres i s’envia setmanalment. l’altre, que té periodicitat mensual, s’envia als 
monitors/es. el butlletí recull la informació i els esdeveniments més rellevants de la 
vida del mcecc. També disposa d’una agenda i d’un breu recull de subvencions.

com  
accediR-hi?

rebreu el butlletí (en la modalitat que s’escaigui) de manera automàtica pel sol fet 
de ser monitor/a o responsable de centre i tenir les dades correctament introduïdes 
al gesplAi.

  més  
infoRmació

A la pàgina web del mcecc podeu trobar la llista de butlletins que s’han editat i 
enviat. També podeu trobar un formulari per donar-vos d’alta al butlletí en el cas que 
tingueu algun problema de recepció. 

 estRis

Què és?

la revista estris és la publicació de referència del sector del lleure i l’acció social. 
ofereix informació, anàlisi, actualitat, formació, recursos i reflexions entorn a 
l’educació en el lleure.

com  
accediR-hi?

rebreu la revista Estris de manera automàtica pel sol fet de ser monitor/a de centre 
i tenir les dades correctament introduïdes al gesplAi.

  més  
infoRmació

podeu trobar informació de la revista Estris al web del mcecc i també al diari digital 
estris.cat. 

 pàGina web del mcecc

Què és?

una de les principals eines de comunicació del mcecc és la pàgina web del 
moviment. A www.peretarres.org/mcecc trobareu una presentació general del 
mcecc, l’explicació dels serveis, recursos i notícies. També trobareu, entre d’altres, 
l’agenda del moviment i el directori de les persones que formen part dels equips.

com  
accediR-hi?

podeu connectar-vos a la pàgina web del mcecc des de qualsevol dispositiu amb 
connexió a internet.

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar 
o informar sobre aquells aspectes que no estiguin ben especificats al web. 

pàgina 
web

 peRfils a les xaRxes socials

Què és?

el mcecc disposa de perfils propis a les xarxes socials de Twitter i facebook. la 
finalitat d’aquests perfils és la de donar informació de manera ràpida i constant de 
les diferents activitats. També tenen com a objectiu el de difondre i fer ressò de les 
activitats dels centres d’esplai. 

com  
accediR-hi?

per seguir l’actualitat del moviment a través de les xarxes socials del mcecc, només 
cal que seguiu, des dels vostres perfils personals o des dels vostres perfils de centre, 
els nostres comptes a Twitter (@esplaismcecc) i a facebook.

  més  
infoRmació

A la pàgina principal del web del mcecc trobareu els “trending-line” de les dues 
xarxes socials en els quals podreu veure les publicacions més recents. 

xarxes 
socials



 paRticipa a la teva zona/teRRitoRi

Què és?

el vostre centre d’esplai forma part d’una zona/territori concret. en el marc de la 
zona i territori s’organitzen diverses activitats, accions, trobades i iniciatives que es 
decideixen conjuntament en les diferents reunions de zona/territori. 

com  
accediR-hi?

participa a les reunions de la teva zona/territori i assegura la representativitat del teu 
centre d’esplai a la reunió. 

  més  
infoRmació

podeu posar-vos en contacte amb els vostres responsables de zona/territori per 
demanar el calendari de reunions. si no teniu el contacte dels vostres responsables 
de zona/territori el podeu demanar als vostres promotors/es. 

participa  
a la teva 
zona

movi-
ment

6// AcTiviTATs, pArTicipAció i vidA de movimeNT

 activitats i tRobades GeneRals

Què és?

el mcecc ofereix periòdicament la possibilitat de participar en trobades i/o activitats 
amb caràcter general, en què hi són convocats monitors/es i/o joves de tots els 
centres d’esplai del moviment. la Trocajove i les Trobades de monitors/es són les 
dues grans activitats de referència del mcecc.

com  
accediR-hi?

és l’Assemblea general la que estableix les dates de celebració de cada una d’aquestes 
grans activitats generals. per participar-hi, cal estar atent a les comunicacions del 
mcecc que informen sobre programació i inscripció... També existeix la possibilitat 
de poder col·laborar en les comissions organitzadores d’aquestes activitats. 

  més  
infoRmació

podeu consultar el web del mcecc, on trobareu la informació general de les 
activitats i també l’agenda del moviment. 

activitats i 
trobades

 suma’t als àmbits

Què és?

els Àmbits són espais de reflexió, formació i acció formats per monitors/es i exmonitors 
del mcecc que volen treballar presencialment o virtualment per aprofundir en els 
trets d'identitat que defineixen el mcecc i revertir aquest aprenentatge als infants i 
joves i a l’acció dels centres d’esplai.

com  
accediR-hi?

pots informar-te dels projectes dels Àmbits al web del mcecc i demanar de 
participar-hi enviant un correu electrònic a ambits@peretarres.org. 

  més  
infoRmació

contacta amb el tècnic d’Àmbits del moviment per conèixer tot allò que vulguis 
saber dels Àmbits.

 pRoposa un pRoJecte o GRup d’inteRès al moviment!

Què és?

el mcecc ofereix la possibilitat que monitors/es i exmonitors/es puguin proposar 
projectes o crear grups d’interès per tal de fer possible la generació d’iniciatives, 
accions, activitats... que puguin ser d’interès general pel conjunt del mcecc. 

com  
accediR-hi?

pots informar-te de com proposar projectes o crear grups d’interès a través del correu 
ambits@peretarres.org. 

  més  
infoRmació

contacta amb el tècnic d’Àmbits del moviment per conèixer tot allò que vulguis 
saber dels projectes i grups d’interès. 

suma't  
als àmbits

proposa  
un projecte

/ territori



 fes sentiR la teva veu a l’assemblea

Què és?

el mcecc es regeix per una Assemblea general, tal com estableix el seu reglament 
de règim intern. és l’Assemblea qui aprova els plans d’accions, les memòries, els 
pressupostos, el calendari de curs, etc. l’assistència i la participació dels centres 
federats és fonamental per a la vida del mcecc.

com  
accediR-hi?

poden participar a l’Assemblea el responsable (o en qui ell delegui) de cada centre 
d’esplai. des dels mitjans la persona responsable de comunicació del moviment es 
convoca i s’informa de tots els tràmits i qüestions rellevants de l’Assemblea. 

  més  
infoRmació

consulta el calendari general del mcecc per conèixer la data de celebració de 
l’Assemblea. A més, també pots llegir els articles que aborden l’organització de 
l’Assemblea del reglament de règim intern del mcecc. 

fes sentir   
la teva veu a 
la assamblea

 activitats de vivència de la fe

Què és?

d’entre les moltes activitats i iniciatives que promou el mcecc, en destaquen 
aquelles que promouen la vivència de la fe: organització de viatges a Taizé, difusió 
de les pasqües jove, etc.

com  
accediR-hi?

A través dels mitjans de comunicació i difusió del mcecc podràs conèixer les 
activitats que s’organitzen periòdicament de vivència de la fe. podràs conèixer també 
com inscriure-t’hi i participar-hi. 

  més  
infoRmació

pots adreçar-te als teus promotors/es per conèixer més informació sobre aquestes 
activitats. Alhora, també pots participar de l’Àmbit d’Animació de la fe en el cas que 
vulguis contribuir a organitzar o promoure noves activitats. 

activitats
de la fe

 activitats inteRnacionals

Què és?

el mcecc té contacte amb la federació internacional de moviments d’Acció catòlica 
parroquial (fimcAp), una federació mundial d’entitats assimilables als centres 
d’esplai. Aquesta organització ofereix la possibilitat de poder participar en activitats ja 
organitzades o fins i tot la possibilitat de buscar “contraparts” per tal que cada centre 
d’esplai pugui realitzar intercanvis internacionals. 

com  
accediR-hi?

des del mcecc es difonen les activitats que cada any s’organitzen i s’ofereixen als 
monitors i monitores. en aquesta difusió es donen indicacions sobre com participar i 
inscriure’s en aquestes activitats. 

  més  
infoRmació

pots adreçar-te al tècnic d’Àmbits del mcecc per conèixer més informació sobre 
aquestes activitats a través del correu ambits@peretarres.org. 

activitats 
internacionals



en conveni amb

www.peretarres.org/mcecc
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