
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 19a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Montesquiu, 16 d’abril de 2016 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA  19a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

 

 

Ordre del dia : 

 

1. Aprovació de les actes de l’Assemblea XVIII del 2015. (AGO i AGE) 

2. Presentació i aprovació de l’informe de gestió: Memòria de 2015 i el Pla d’Actuació de 2016. 

3. Presentació i aprovació del resultat del compte d’explotació de 2015 i del pressupost de 

2016. 

4. Presentació i aprovació de les propostes. 



1. Benvinguda: 

 

En Carles Xifra explica la composició de la taula: Marc Alcaraz i Dani Celma com a membres del 

Secretariat, la Maria Bruno en representació de la Fundació i en substitució de la Núria Valls que 

no pot assistir. Asun Gil i la Montse Agudo 

 

No es pot iniciar l’Assemblea en primera convocatòria per manca de quòrum. S’iniciarà en segona 

convocatòria, independentment del quòrum. 

 

En Marc Alcaraz, president de la Federació, dóna la benvinguda als assistents inicials a 

l’Assemblea i dona per constituïda l’Assemblea Ordinària en segona convocatòria amb presència 

de més de la meitat de les entitats. 

 

Preveiem una AGO més ràpida, sense espais i moments commemoratius, ni grups de debat (que 

hem mirat de traslladar als espais formatius i temps lliure de les Jornades).Tampoc hi ha temes 

per a parlar en AGExtraordinària com en altres anys. Ens centrarem a debatre i aprovar si s’escau 

l’Informe de Gestió. 

 

Assistents a l’Assemblea ordinària de la Federació Catalana de l’Esplai. 

 

 

ENTITATS AMB DRET A VOT 2016 

1 ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE RIPOLLET - APADIR 4 

2 GRUP D'ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE 3 

3 ESPLAI LA BARRETINA 4 

4 CLUB INFANTIL I JUVENIL BELLVITGE 6 

5 CAIXA DE TRONS 4 

6 ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPIQUIPUGUI 5 

7 CENTRE D'ESPLAI CAN SERRA 6 

8 CENTRE D'ESPLAI ELS CARGOLS 3 

9 CENTRE D'ESPLAI EL CASTANYOT 2 

10 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM 2 

11 ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE DISMINUITS DE L'HOSPITALET 5 

12 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINAMIC 2 

13 DISPRAT-LLEURE 5 

14 CENTRE D'ESPLAI DIVERSITAT LÚDICA 6 

15 CENTRE D'ESPLAI DRUIDA 4 

16 ASSOCIACIÓ ESPLAI EL CEP 3 

17 ESPLAI EL PAS 5 

18 ESPLAI ENDINSA'T 6 

19 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T 6 

20 ASSOCIACIÓ ESPIRALL 3 

21 GRUP D'ESPLAI ESPURNES 6 

22 ESTIU AL PAS 2 

23 ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ 6 

24 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 6 

25 CENTRE D'ESPLAI GIRAVOLT 4 

26 GRUP INFANTIL SANT COSME, CENTRE D'ESPLAI 6 

27 CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE 5 

28 LA CASA DEL SOL NAIXENT 3 

29 ASSOCIACIÓ L'OLLA, ESPAI DE LLEURE EDUCATIU 4 

30 CENTRE D'ESPLAI EL MAMUT D'AUSIÀS MARCH 6 

31 MARCIANET 6 

32 MONTSPLAI 5 

33 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL MOWGLI 6 

34 CENTRE D'ESPLAI EL NUS 5 

35 ESPLAI PICAPARETS 2 

36 ESPLAI PICA PINS 5 



37 ESPLAI PINGÜÍ 6 

38 EL GRUP DE POLINYÀ 6 

39 ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET 6 

40 CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE 5 

41 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL RACONET 5 

42 ESPLAI RIU ROIG 4 

43 ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE 4 

44 ESPLAI TRENCALÒS 5 

45 CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE 6 

46 XINO-XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE 5 

 

  Entitats amb vot delegat 

 

 

Engunay, les Jornades són el tret d’inici de la commemoració del 20è aniversari de la Federació, 

amb un canvi de format. Estem al Castell de Montesquiu, passarem el camp de setmana al 

campament... 

 

Tenim previst que siguem més de 300 participants al llarg de totes les Jornades amb 

representació de totes les Unitats Territorials. 

 

Iniciem l’AGO amb 45 entitats presents + 1 entitat que no han pogut venir però que han delegat 

el seu vot. El que representa un 71% de les entitats sòcies. 

 

Preveiem una AGO més ràpida, sense espais i moments commemoratius, ni grups de debat (que 

hem mirat de traslladar als espais formatius i temps lliure de les Jornades). Tampoc hi ha temes 

per a parlar en AGExtraordinària com en altres anys. Ens centrarem a debatre i aprovar si s’escau 

l’Informe de Gestió. 

 

A les carpetes trobareu l’Informe de Gestió, les Actes de les passades Assemblees i les Propostes 

de les entitats que després es sotmetran a votació, informació que també trobareu en el pen-

drive juntament amb altres reculls útils.  

 

Recordem que enguany posem en funcionament el nou sistema de votacions que vàrem aprovar 

en l’AGE de l’anterior Agofede. 

Com ja ve sent una tradició, proposem a la Montse Agudo de Suport Associatiu com a 

moderadora. 

 

Podem iniciar la 19èna Assemblea de la Federació en segona convocatòria. 

 

La Montse Agudo, Departament Jurídic Fundesplai, farà de moderadora a l’Assemblea i explica 

quina serà la dinàmica global que es seguirà. 

 

- Explicació Informe de Gestió. 

- Presentació de Propostes i torns d’intervencions, no només de les propostes sinó de qualsevol 

dels temes tractats. 

- Seguidament es faran les votacions 

 

Comencem amb l’exposició de l’informe de gestió, explicant els diferents apartats de la memòria 

2015 i del pla d’actuació del 2016 de forma conjunta. 

 

 

2. Presentació de les noves entitats: 

 

Asun Gil, demana als representants d’Estiu el Pas, (UT Nord) i Esplai Espirall (UT Vallès) que 

surtin a presentar-se. La Caseta Hortonenca (UT Anoia) i Esplai La Maduixa (UT Nord) no han 

pogut arribar encara, esperem poder-los donar la benvinguda en l’acte conjunt. 

 

Marc Alcaraz informa de la baixa d’AIXEC per relleu de projecte, i d’entitats inactives des de fa 

més de 3 anys): Kistch, Xiulet de Balanyà, Sant Genís dels Agudells.  

 



3. Presentació i aprovació de l’Informe de Gestió: Memòria de 2015 i el Pla d’Actuació de 

2016. 

 

 Àmbit Territorial 

 

Dani Celma pren la paraula per resumir les dades de participació de la Federació: 

Som un moviment d’educació en el lleure que aplega 64 entitats, que plegades desenvolupen 81 

projectes d’educació en el lleure en 17 comarques. Fent xarxa i treballant per la comunitat en 46 

municipis per arribar a 13.157 infants i joves. 

I això és possible gràcies a la impagable tasca de 1.517 monitors i monitores. 

De cara al 2016, ens proposem continuar en la línia de treballar per reforçar les Unitats 

Territorials com espais d’intercanvi d’experiències i d’aprofundiment i millora de l’educació en el 

lleure; fomentant a cada UT una dinàmica pròpia, en funció de les necessitats, possibilitats i 

interessos de cada col·lectiu i dels diferents moments de l’any. 

La dinamització i coordinació de les UT persegueix 3 objectius: 

 Intercanvi d’experiències 

 Generació de sinèrgies 

 Creació d’espais formatius 

 

El Marc pren la paraula per fer un apunt en relació a aquests 3 punts. 

A la Junta i en converses informals entre entitats, hem parlat sovint de com hem de fiançar 

tradicions des de els territoris, pròpies, entre entitats però quines? En quin format? Tenim una 

proposta per iniciar al Movidic que us volem explicar... Intercanvis entre esplais: autònoms, a 

l’atzar, voluntaris... Què us sembla un “bombo champions” al Movidic?? 

Ens emplacem al torn d’intervencions per poder comentar idees i propostes entorn a aquests i 

nous reptes per dinamitzar les UT. 

 

 

 Àmbit Educatiu, Social i Formatiu  

En l’àmbit educatiu, social i formatiu s’ha treballat en la millora de la qualitat educativa de les 

activitats, projectes i programes que realitzem els centres d’esplai. I a la vegada s’han dinamitzat 

les comissions i diferents grups de treball com a espais de participació, formació i creació 

rellevants. 

A continuació destaquem alguns d’aquests projectes:  

Projectes d’ApS i CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

Aquest ha estat un any més d’impuls de la metodologia de l’Aprenentatge Servei, de la seva 

consolidació i del reconeixement dels projectes que fem. Dades: Ja són 21 esplais que han 

desenvolupat projectes d’ApS, on han participat 1.038 infants i joves.  

 

CUSTÒDIA: Continuïtat del projecte que es va iniciar a Mas Cabàlies, fa 2 anys. Aquest any han 

participat 130 joves de 9 esplais.  

Tenim un vídeo per compartir el que van suposar els 2 caps de setmana de treball i intercanvi. 

 

Volem destacar la importància d’aquesta experiència per al Movijove i els grups de joves de la 

Federació (riquesa intercanvi, possibilitat de treballar progressions dels joves dins les entitats, 

relleus,...) evidentment, al marge des aprenentatges i les accions ambientals vinculades. 

 

Aquesta proposta de projecte, té un estret vincle amb la proposta educativa CAMINS, que 

s’estructura de la següent manera 

o 1er any. Aprendre a fer excursions + Incorporar dins el PEC de l’esplai l’excursionisme 

d’una forma més transversal i sistematitzada. (...) 

o 2on any. Llençar-nos a fer projectes de millora de l’entorn vinculades a les excursions. 

Custòdia del territori entre altres. 



20 anys20 cims 

També en el marc de la proposta educativa, i també per a commemorar el 20è aniversari, hem 

organitzat una acció col·lectiva simbòlica. Estroncada per la pluja, però que s’està portant a 

terme des de cada entitat. La valorem igualment molt positiva. Sentit de pertinença, camí 

compartit amb resta d’entitats,... 

A nivell de JD vam iniciar el debat sobre quins temes podrien centrar l’eix de la propera proposta 

educativa. Tenim temps per a valorar-ho a nivell d’UT per captar nous interessos i temes 

rellevants. En tot cas van sortir idees entorn a l’acompanyament emocional, a la identitat, a la 

sexualitat...  

Projectes 

Hem donat continuïtat als projectes començats i n’hem impulsat de nous. La veritat és que és 

difícil escollir-ne alguns per a presentar-los a l’AGO, Ara en destacarem només alguns: 

Salut dels Infants. Conjuntament amb la Fundació IMO, s’ha portat a terme una campanya de 

revisions oculars gratuïtes a infants de diferents esplais de la Federació. Una campanya on s’han 

atès prop de 150 infants, de 5 entitats de la Federació. 

Intercanvis Internacionals. Hem impulsat i coordinat experiències d’intercanvis de joves amb 

altres joves francesos. En aquest cas, hem aconseguit una subvenció Europea per a que joves de 

l’esplai Fontsanta comparteixin l’aventura de l’estiu amb joves Francesos. 

L’acompanyament de joves nord-americans a les activitats. Estem coordinant activitats 

d’intercanvi, amb treball lingüístic, entre infants dels nostres esplais i joves nord-americans que 

participen en estades a Catalunya.  

I entre tots, destacar dos projectes o campanyes: La Campanya d’Estiu i la Campanya 

#DretalLleure 

Fruit de la valoració col·lectiva, es va plantejar donar continuïtat a la campanya entorn als Drets 

de l’Infant per reivindicar el Dret al Lleure des del joc. Arreu de barris i pobles, els esplais vam 

tallar carrers i ocupar places per reivindicar el valor educatiu del joc i per a reivindicar que encara 

ara, hi ha desigualtat d’accés, i que no tots els infants tenen el seu dret garantit a participar del 

lleure educatiu. 

El repte de l’any 2016 serà fer encara més gran aquest èxit de convocatòria, i implicar-n’hi més 

entitats municipis. 

Al 2016 ens plantegem fer un treball més de fons entorn a un dels Drets de l’Infant, el de la 

PARTICIPACIÓ. Presentem un projecte encaminat a promoure iniciatives i activitats entorn a la 

participació infantil en cadascuna de les entitats, i a la vegada, muntar una jornada per a 

compartir aquestes experiències (i a la vegada que aquesta jornada tingui cert ressò i ajudi a 

sensibilitzar sobre la importància d’avançar en la participació infantil). Necessitem ulls i veus dels 

infants per a millorar el nostre entorn, i també els necessitem per a organitzar i gestionar les 

nostres entitats. Ens cal incorporar aquesta participació infantil també en la governança de les 

entitats. 

Jornada a la tardor. Caixaforum. Treball previ entitats. Crida a animar-se a participar (Resolució 

presentada en aquest sentit i tècnica demà per a conèixer la proposta i aprofundir en algunes 

tècniques de participació). 

Vídeo Dret al Lleu 

 

Campanya d’Estiu 

Al  Movidic ja vam compartir un primer balanç de la Campanya d’Estiu del 2015.  

Volem aquí destacar la trobada d’alguns esplais amb projectes de millora del medi ambient, 

amb la primatòloga Jane Godall durant els casals del 2015 



L’objectiu d’enguany és consolidar el nivell de participació de l’any passat i oferir arreu, 

moments i experiències inoblidables per als infants, organitzant activitats de lleure de molta 

qualitat.  

I per fer-ho, activarem de nou els instruments i els mecanismes que ens han permès arribar 

fins aquí: 

 Pàgina web potent. Mecanismes de difusió i comunicació. Destaquem el vídeo i la cançó 

especialment enregistrada 

 Oferta d’activitats i dades sistematitzades. Millores en el programa de Socis, i un nou 

aplicatiu web per a fer les inscripcions on-line per als esplais que no utilitzeu el programa 

de Gestió de Socis. 

 Catàleg d’activitats per als casals. Acords amb proveïdors d’activitats per a preus 

assequibles.  

 Campanya d’autofinançament a través de la Rifa d’Estiu. (Estem repartint aquests dies) 

 Gimcana Solidària per a recaptar fons per a les beques. Importància d’implicar el 

màxim nombre d’entitats i mobilitzar les bases socials. Campanya Cims x la 

Infància.  

La Maria Bruno presenta el calendari d’enguay de la campanya de beques i afegeix: 

L’objectiu d’enguany ha estat avançar més el calendari de l’oferta de les activitats i de la 

distribució de beques, tal i com us vàrem presentar a la reunió del passat març. Estem immersos 

en ple procés, però ja detectem millores respecte a altres campanyes. 

Dani Celma pren de nou la paraula per explicar els aspectes de formació 

Proposta formativa global 

La formació dels nostres monitors i monitores és un element central del nostre moviment, i al 

llarg de l’any desenvolupem un Pla Formatiu que presenta formacions de diferent modalitat i 

durada. 

Al llarg del 2015  s’han organitzat i subvencionat cursos específics per a monitors/es dels centres 

d’esplai: 1 de monis i 1 de dires (a banda del curs de monis Masquefa). 

S’han organitzat i dinamitzat els diferents espais formatius i d’intercanvi: 

• Movidic a l’inici del curs, amb la participació de 280 participants. 

• Diferents formacions en el marc de les comissions i grups de treball (educació emocional, 

treball amb infants amb NEE, lideratge...) 

• La Diada de Tècniques, amb 8 tècniques i 218 monitors/es participants. 

• Destacar la nova versió del T’atravessa’s.  

I a banda de tots aquests projectes que us hem compartit, hem seguit creixent col·lectivament 

com a moviment, i per a tancar el bloc, us deixem només algunes imatges de moments viscuts. 

 

 Àmbit Organitzatiu, Participació i Xarxes  

 

En Dani continua destacant la participació en les diferents activitats de la Federació i destaca, a 

nivell de comunicació la posada en marxa del nou bloc-web de la Federació. 

El 2016 serà un any important per a treballar relleus i noves incorporacions a la Junta Directiva. 

 

 

 



 Àmbit de Gestió  

Asun Gil pren la paraula. 

Seguim treballant la coordinació i la qualitat dels serveis que prestem als esplais des dels 

diferents departaments i entitats de Fundesplai. I això ho fem fent un seguiment proper i una 

avaluació dels serveis i també, a través de les diferents Comissions d’Enllaç. 

Com sabeu, les Comissions d’Enllaç són els espais participatius que ens hem dotat per a 

trobar-nos membres de la Junta Directiva amb els responsables dels diferents serveis de 

suport que Fundesplai dóna a les entitats. 

Destacar els reptes vinculats a la gestió 

 LOPD: Llei de protecció de dades que va entrar en vigor 

 Llei Voluntariat:  

 Transparència: 

 Impost Societats: 

 Llei de protecció del menor 

Ha estat un any amb moltes reptes de gestió per a les entitats, i també per a Suport 

Associatiu 

 

 Àmbit Econòmic  

Carles Xifra explica el tancament i el pressupost. 

Al marge del pressupost de Federació que es vota i s’aprova a l’AGO, hi ha altres informacions 

econòmiques que considerem importants de compartir. 

Al marge del pressupost de Federació que es vota i s’aprova a l’AGO, hi ha altres informacions 

econòmiques que considerem importants de compartir. 

 Quadre ajudes complementàries.  

 Tancament Fundació + Dificultats tresoreria 

 Disminució ingressos Conveni Marc 

 Convenis i ajudes 2016 

 



4. Presentació de propostes 

 

La Montse Agudo explica que dins les carpetes es trobaran les propostes que han fet algunes de les 

entitats membre de la Federació i demana que les entitats que les han fet arribar les exposin: 

 

PROPOSTA 1  Voluntariat com a peça clau 

Presentada per: Esplai APADIR  - UT Vallès 

Un 10% de les entitats de la Federació Catalana de l’esplai treballem específicament o tenim 

algun grup de joves o adults amb discapacitat al nostre esplai. La importància del lleure per 

aquestes persones és cabdal doncs sovint no tenen massa espais per al lleure, pocs amics i 

prefereixen quedar-se a casa. 

Moltes de les entitats com nosaltres, lluitem per a que aquest lleure sigui reconegut i de qualitat i 

tingui el mateix pes i recursos que el lleure ordinari. Les dificultats són moltes, però la més 

destacada és amb el tema del voluntariat, ja que no ens arriben voluntaris/es i cada cop se’ns fa 

més difícil saber on cercar-los. 

PROPOSEM 

Que la Federació creï un portal d’accés per a voluntaris/es a través de la nova pàgina web per a 

que persones amb ganes de fer voluntariat s’hi puguin apuntar (omplin una fitxa com a 

voluntari) i aquestes a la vegada, puguin conèixer les necessitats de les entitats (a través d’una 

fitxa demanda de voluntariat). De la mateixa manera puguem tots descarregar-nos documents 

relacionats amb el voluntariat (el compromís, un model de pla del voluntariat..), compartir 

experiències online i d’aquesta manera es pugui fer visible aquest “nou espai del voluntariat” i la 

importància del voluntariat per a les nostres entitats. 

 

PROPOSTA 2  Per a promoure la participació infantil en les entitats 

Presentada per: Esplai Espurnes 

La Convenció dels Drets de l’Infant va ser ratificada al nostre país l’any 1.990, ara fa 26 anys, i 

es va convertir en el primer instrument jurídicament vinculant, que reconeix als nens i les 

nenes, com agents socials i com titulars actius dels seus propis drets. 

Els quatre pilars fonamentals de la Convenció són: la no discriminació; l’interès superior de 

l’infant; el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament i; la participació infantil. 

Convidem a la Federació a ratificar el compromís amb aquests quatre pilars i, especialment, amb 

tot el que té a veure amb la participació activa dels infants, una participació que s’esdevé 

imprescindible per poder visibilitzar la veu dels infants, per poder construir projectes d’infància 

amb la infància.  

Des de la Federació creiem en les capacitats i potencialitats dels infants i joves, i per això, els 

hem de situar al centre de les nostres intervencions educatives, perquè com a ciutadans del 

present, tenen dret a expressar-se, a opinar i a ser agents actius i transformadors d’una societat, 

que tradicionalment no ha comptat amb el 30% de la població que conforma la infància.  

PROPOSEM 

Els infants i joves han de poder participar de les nostres activitats, però també han de poder 

formar part de les nostres entitats, això vol dir comptar amb ells en aspectes que poden anar 

des de la planificació de les activitats a temes relacionats amb la pròpia organització de l’Esplai. 

Fem una crida a la Federació i a les entitats a vetllar per a facilitar espais i processos de 

participació infantil de rellevància i de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 3  Per una bona gestió de les entitats 

Presentada per: UT SUD 

La tasca de liderar una entitat no acaba en el treball pedagògic i implica responsabilitzar-se de 

l’acompliment de requeriments legals que en la majoria de les ocasions s’escapen als nostres 

coneixements i competències. Malgrat això, no podem eludir aquesta responsabilitat: que les 

nostres entitats es gestionin amb rigor, qualitat i transparència. 

Comptem amb l’ajut de Suport Associatiu, però sovint anem a remolc de les seves demandes i 

no ens hem aturat mai a interioritzar les nostres responsabilitats. 

PROPOSEM 

Que, amb l’assessorament de Suport Associatiu, elaborem una guia de les obligacions que tenim 

les associacions per tal de mantenir el compromís amb la qualitat en la gestió, sense que això 

ens provoqui la sensació, com passa en ocasions, que li prenem temps a la tasca educativa. 

 

PROPOSTA 4  El relleu en les entitats 

Presentada per: Esplai El Raconet 

Des de diferent espais de participació de la Federació (Unitat Territorial, Junta Directiva, i des de 

la pròpia entitat a la que pertanyo) hem constatat que, moltes entitats que estan en moment de 

relleu, es troben en situacions crítiques que poden arribar a fer perillar la seva continuïtat. En 

ocasions per com es dona pas a les noves generacions, en d’altres perquè els equips marxen en 

bloc i no disposen o no dediquen el temps necessari per fer un bon traspàs... i molts altres 

motius que fan que els nous equips estiguin molt perduts davant la responsabilitat de dirigir una 

entitats o fins i tot que no es trobin monitors i monitores que se’n vulguin fer càrrec i per tant, 

l’entitat pugui desaparèixer. 

Com a esplai de la Federació, ens preocupa aquesta situació, pel que implica per al col·lectiu i 

per a l’educació en el lleure del país,  i creiem que el relleu dels equips és un aspecte clau en la 

feina que fem des de els esplais i des de la pròpia Federació. 

 

PROPOSEM  

Que com a Federació iniciem un procés de reflexió entorn a aquest tema per tal de definir un pla 

de treball (que ja decidirem entre tots en què es concreta, si en un document, una formació, una 

jornada...) per tal de garantir processos de traspàs de qualitat, que potenciïn l’empoderament 

dels joves de les entitats i que en cap cas posin en perill la continuïtat de la tasca educativa d’un 

esplai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 5  RefugieesWelcom 

Presentada per: Secretariat de Federació. 

Idomeni, Lesbos, Ceuta, Lampedusa, Estret de Gibraltar, ... com tants altres llocs propers han 

deixat de ser territoris i espais rics en intercanvis humans, socials i culturals per a esdevenir 

espais de sofriment i dolor per a milions de persones. 

Denunciem les polítiques migratòries de la Unió Europea i dels estats membres, encaminades a 

aixecar murs i a controlar els fluxes migratoris de les persones, i que es concreten en 

l’externalització de les fronteres i el mercadeig amb les persones. El resultat d’aquestes 

polítiques és la vulneració dramàtica dels drets humans, de la dignitat de les persones 

desplaçades, i de la responsabilitat d’acollida derivada de la legislació internacional. 

Mostrem la nostra indignació i vergonya davant les mesures que perpetuen aquesta situació, 

davant els creixents discursos racistes i xenòfobs que sorgeixen i que deixen en la indefensió, en 

la vulnerabilitat, en la misèria i l’exclusió a milions de persones, i en especial, a milers i milers 

d’infants. 

 

PROPOSEM 

Emplacem a la Federació  i a les entitats que les conformen a sumar-se i adherir-se a les 

diverses mobilitzacions de defensa dels drets humans, de la justícia global i en favor d’una 

societat acollidora i lliure de racisme 

Ens reafirmem com a educadors i educadores en el lleure, com a entitats que des de l’educació 

en valors, ens comprometem en la tasca de construir la cultura de la pau, del desarmament, de 

la resolució pacífica dels conflictes, de la defensa dels drets humans i dels drets de l’infant.  

I fem una crida als esplais de la Federació Catalana de l’Esplai a treballar per la sensibilització de 

la població local respecte a la realitat de les persones refugiades i migrades, així com a 

involucrar-se en la dinamització de les xarxes locals solidàries d’acollida que permetin donar 

suport a les persones desplaçades i facilitar-ne una acollida real i integradora. 

 

 



 

 

  Torn obert d’intervencions 

 

La Montse Agudo obre un torn de paraules a les persones assistents al voltant del que s’ha explicat 

(Informe de Gestió, Propostes, etc) i també per tal que puguin fer qualsevol altra aportació, 

sempre i quan no siguin noves propostes. 3’ d’intervenció per persona. 

 

Degut a que no es va realitzar incorrectament l’enregistrament de l’audio de l’AGO, no ha estat 

possible recollir de forma fidel les intervencions. És per això que enumerem els temes que es van 

abordar en el torn de paraules. 

 

 Errors a l’Informe de Gestió, a la graella de projectes.  

 Reforç de la primera proposta, demanda de més implicació amb els refugiats.  

 Ampliar les organitzacions amigues amb les que desenvolupem projectes d’intercanvi 

internacional, especialment de països nous. 

 Incorporar a les formacions que es fan des de Federació, especialment en els cursos de 

monitors, sessions relacionades amb les noves tecnologies. 

 

 

Sense més aportacions es procedeix a realitzar les votacions. 

 

  Votacions 

 

Actualment hi ha 46 entitats representades a l’Assemblea, 45 a la sala i 1 que han delegat el vot 

 

1 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGO de 28 de febrer de 2015 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     11 Vots a favor:              202 

 

2 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGE de 28 de febrer de 2015 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     11 Vots a favor:              202 

 

3 VOTACIÓ - Aprovació de la memòria 2015 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     5 Vots a favor:              208 

 

4 VOTACIÓ - Aprovació del tancament econòmic 2015 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     16 Vots a favor:              197 

 

5 VOTACIÓ - Aprovació del Pla d’Actuació 2016 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     7 Vots a favor:              206 

 

6 VOTACIÓ - Aprovació del pressupost 2016 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     23 Vots a favor:              190 

 



7 VOTACIÓ - Aprovació de la proposta 1: Voluntariat a les entitats 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              213 

 

8 VOTACIÓ - Aprovació de la proposta 2: Participació Infantil 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     5 Vots a favor:              208 

 

9 VOTACIÓ - Aprovació de la proposta 3: Gestió de les entitats 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     5 Vots a favor:              208 

 

10 VOTACIÓ - Aprovació de la proposta 4: Relleu de les entitats 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              213 

 

11 VOTACIÓ - Aprovació de la proposta 5: RefugieesWelcom  

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              213 

 
 

La Montse Agudo agraeix a tothom la seva participació i sense més temes a tractar dóna per 

conclusa l’Assemblea Ordinària de la Federació 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glòria Pedró Villarino                       Marc Alcaraz Diez  
Secretaria                  President 

 


