
 

 
Junta Directiva Federació Catalana de l’Esplai  

28 de setembre de 2016 
Centre Esplai (El Prat de Llobregat) 

Assistents/es: 
M. Alcaraz (Espurnes); D. Celma (Xino-Xano); P. Utrera (Guadalhorce); A. Berguillos (DISPRAT); M. Bru (Can Serra); (X. 
Castellano i A. Segura (Bellvitge); S. Díez (Pingüí); M. Ferrer i A. Racaj (Raconet); M. Farrés i L.Garcia (Barretina); Rosa M. Jurado 
(GISC); C. Xifra, M. Garcia, R. Monserrat, i A. Gil (Equip tècnic). 

 
1. VALORACIÓ DEL MOVIDIC 

Es valora molt positivament el Movidic 2016. Es repassa el document d’avaluació i es fan algunes 
consideracions en relació a: 
 Conferència: molt ben valorada 
 Tallers:  bones valoracions dels equips de la majoria dels tallers 
   No gaire satisfacció en el taller de comunicació digital* 
 Paella:  sensació de “deslluïment” del tancament del 20è aniversari, poc protocol·lari. 
   Va mancar un agraïment públic a les persones que van fer la paella. 
* Es comenta que a banda de la valoració dels monitors i monitores participants al taller, cal fer una reflexió  
sobre la comunicació digital als esplais. En relació al desenvolupament del taller, es valora que possiblement no 
es va entendre l’encàrrec, a banda que la previsió de problemes tècnics va fer modificar la planificació de la 
sessió. 
 

2. BALANÇ CAMPANYA D’ESTIU 
La campanya d’estiu ha estat en termes generals positiva. 
Rifa d’estiu: Cal establir un sistema de recollida d’informació sobre l’ús que se’n fa. És important poder valorar 
l’impacte real. 
Campanya de beques: vàrem patir fins el darrer moment pel canvi de criteris de la Generalitat 
Es comenta la possibilitat d’ampliar la campanya de beques a les colònies de primavera. 
Catering: Cal recollir la valoració del càtering. 
Cases de Colònies: Per algunes estades no s’han passat les valoracions. Es recordarà a l’equip de cases 
l’enviament de les enquestes on-line. 
Els representants d’algunes entitats d’atenció exclusiva a la diversitat, comenten la manca de diversitat en 
cases adaptades. 
Es proposa un treball específic des de l’equip de cases de colònies amb aquelles entitats que tenen dificultats 
per tancar els seus programes, amb la intenció d’establir plans a mig termini. 
 
Properes reunions de Comissions d’enllaç 
Cases de colònies: 11/10 
Suport Associatiu: 04/11 
 

3. REPTES DE CURS 
Enquesta de curs 
Som Infants el 5 Novembre 
DretalLleure  
 

4. RENOVACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA 
Es comparteix amb la Junta la idea que des de el Secretariat s’ha estat treballant en els darrers mesos. Es fa una 
aposta per una presidència + vice-presidència i per mantenir l’equilibri entre entitats de cap de setmana, de 
diari i de totes les UT. 
Ja s’han fet propostes a algunes entitats a nivell més tècnic. 
Ens preocupa la UT Sud que de moment no té candidats a la seva representació. 
Hem de reforçar la idea que la Junta Directiva es pot fer per skype 
 

5. FORMACIÓ LIDERATGE 
Tenim pendent una formació per als membres de la Junta Directiva. La idea és un viatge a França a conèixer la 
organització de lleure de Leo Lagrange. Finals d’octubre, finals de novembre. 
Cal aconseguir el compromís d’unes 10/15 persones 



 

6. BAIXES I ALTES  
Es presenta una nova entitat que s’han presentat per a formar part de la nostra Federació. 
Ja es varen posar en contacte amb nosaltres fa un temps, i ara, definitivament i a través de Suport Associatiu, 
s’han proposat entrar a formar part de la Federació. 
Són una entitat de Montcada i Reixac d’atenció exclusiva a la diversitat. Entraria a formar part de la UT Vallès. 
Tenen activitat pròpia de dilluns a dissabte i també coordinen el monitoratge de suport necessari per incloure 
els infants i joves de l’entitat, en activitat normalitzades, propostes municipals. 
 
S’acorda la seva incorporació a la Federació. 
 

7. ALTRES INFORMACIONS 
a. Assegurances Juntes Directives 

Ja tenim una proposta de Suport Associatiu d’assegurança de Juntes Directives. La valoració econòmica és molt 
positiva i la cobertura també. Es farà una campanya per a que aquelles entitats que ho vulguin, puguin 
contractar aquesta opció. 

b. Cursos de monitors Nadal  
Estem coordinant la gestió de 2 cursos de monitors/es. Un a Sant Andreu de la Barca i un altra a Polinyà 

c. Presència i missatge a les Xarxes 
La Maria de Raconet comenta que troba a faltar dinamisme i missatges adreçats als monitors a les Xarxes 
Socials. Es comenta que és una assignatura pendet, que cal fer un gir en l’enfoc i establir estratègies amb FCE 

 
 

PROPERA JUNTA DIRECTIVA 
Dimecres 29 de novembre  

 

 

 V i P 
La Secretària El President 
Glòria Pedró Villarino Marc Alcaraz Díez 


