
 

 
Junta Directiva Federació Catalana de l’Esplai  

Dimarts 29 de novembre de 2016 
 
Lloc: Centre Esplai 
Horari: de 17’30 a 19 h. 
 
Assistents/es: 
M. Alcaraz (Espurnes); D. Celma (Xino-Xano); G. Pedró (Tricicle); S. Beltran (Pubilla); A. Berguillos (DISPRAT); M. Bru (Can Serra); 
(X. Castellano i A. Segura (Bellvitge); S. Díez (Pingüí); M. Ferrer (Raconet); L.Garcia (Barretina); Rosa M. Jurado (GISC); M. Aguado 
(Diversitat Lúdica; C. Xifra, M. Garcia, R. Monserrat, Xavi Duart i A. Gil (Equip tècnic). 

 
1. VALORACIÓ ACCIONS COL·LECTIVES 

Es valora molt positivament l’experiència “Som infants, som present” que va tenir lloc el passat 5 de novembre 

amb la participació de 12 entitats, prop de 200 infants i joves i més de 50 monitors/es. Es van presentar 10 

experiències i els infants i joves van treballar en la “fórmula de la participació”. 

 

El cap de setmana del 18 al 20 de novembre, es va celebrar la 3a edició de la campanya #DretalLleure, amb la 

participació de 36 esplais realitzant diferents accions reivindicatives. 

Es valora que la proposta ha anat perdent “volada” i les entitats ens conformem amb “poca cosa”. Cal treballar 

per donar un nou impuls a la proposta, amb novetats i propostes innovadors. 

 

2. ARRENCADA DE CURS (COMISSIONS I UNITATS TERRITORIALS) 
Es presenten les línies de treball de les diferents Unitats Territorials i Comissions Pedagògiques. 

A destacar que les 3 comissions per edats (petits, mitjans i joves) han triat el 25 de març com a data per a 

realitzar una activitat col·lectiva, malgrat i que enguany no estava reservada cap data per a aquestes activitats. 

Des de totes les comissions i en algunes UT, es preveuen accions formatives, com proposta formativa 

descentralitzada. Recordem que es van suspendre els seminaris per baixa participació i dificultats de calendaris 

i que s’hi destinen els recursos a aquestes accions. 

 

3. PROPOSTA FORMATIVA  
A destacar la programació de la 3a edició de la formació T’Atratevessa’s per al mes de març. S’ha definit el pla 

de treball que inclou construcció d’iglú, recursos pràctics en cas d’accident i tècniques d’orientació. 

 

Es realitzarà un curs de monitors/es a Polinyà, amb participació de persones vinculades als equips de Polinyà i 

Espirall. 

S’està treballant per impulsar un altra curs a Sant Andreu de la Barca amb entitats del Baix Llobregat. 

Està pendent d’inscripcions un possible curs de directors/es a Sta. Margarida de Montbuí. 

 
4. VALORACIÓ 3 ANYS DE JUNTA DIRECTIVA. RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA 

En Marc Alcaraz fa un balanç del que han estat aquests 3 anys de Junta Directiva. Es valora que cal més 

compromís per part de les persones que volen formar part de la Junta, que cal veure la Junta com un espai de 

formació i de facilitar relleus a les entitats. 

S’indica quines entitats estan confirmant la seva intenció de entrar a formar part de la nova Junta i es comunica 

també la proposta del Secretariat per la presidència i vice-presidència: la Sheila Beltran de l’esplai Pubilla 

(Hospitalet-Esplugues) i la Maria Ferrer de l’Esplai El Raconet (Cervelló). Hi ha molt bona acceptació per part de 

tots els presents. 

 
5. PLANIFICACIÓ AGO’17. TREBALL DE LA PARTICIPACIÓ DES DE LES UT 

Es presenta la proposta de cronograma i l’estat de la qüestió dels diferents aspectes organitzatius. Ens 

emplacem a la següent JD del gener per treball l’Informe de Gestió i els Grups de Treball per a responsables. 
Es comparteix el “Pasos a seguir” que ja ve sent habitual en el procés de preparació de l’AGO i que es treballarà 

amb les Unitats Territorials. 

 
 
 



 

6. BAIXES I NOVES ENTITATS A LA FEDERACIÓ 
Es presenta l’entitat La Tortuga CEIT del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. S’acorda la seva incorporació a la 

Federació. 

 

S’informa de la baixa de les següents entitats: 

 

ENTITAT MUNICIPI/UT MOTIU 
Esplai La Flama Sant Cugat (UT Vallès) Canvi equip de monitors. Canvi de 

Federació 

Esplai El Pas El Pas de Palafolls (UT Nord) Canvi equip de monitors. Canvi de 

Federació 

La Caixa de Trons Girona (UT Nord) Canvi de línia de treball. Només 

tradicions, no esplai. 

Un pas més Hospitalet (UT Barcelonès) Desaparició entitat 

Quirro Blau St. Climent de Ll. (UT Baix Llobregat) Desaparició entitat 

Mainada Gelida Desaparició entitat 

 

 

 

 

 

 V i P 

La Secretària El President 

Glòria Pedró Villarino Marc Alcaraz Díez 


