
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 20a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Barcelona, 28 de gener de 2017 

    

    

    

    

    

    



    

ACTA  20a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
 

 

Ordre del dia : 

 
1. Aprovació de l’acta de la XIX Assemblea del 2016. 
2. Presentació de l’informe de gestió: Memòria de 2016 i el Pla d’Actuació de 2017. 
3. Presentació del resultat del compte d’explotació de 2016 i del pressupost de 2017. 
4. Exposició i debat sobre les conclusions dels espais reflexius del matí. 
5. Presentació de les propostes. 
6. Votacions. 



1. Benvinguda: 
 
En Marc Alcaraz dóna la benvinguda i fa un petit resum, s’ha fet un canvi de model d’Assemblea, 
fent-la només en un dia al gener o febrer i deixant pel Movidic el format de cap de setmana pel 
setembre que marxaren a Montesquiu. Serà el cap de setmana del 16-17 de setembre. 
 
Fent un petit resum de la jornada, aquest matí han participat més de 200 monitors i monitores en 
la Diada de tècniques i els espais de reflexió. Ara mateix molts d’ells junt amb els joves estan a la 
celebració del I Festival de Cinema Jove de denuncia Social en la seva primera celebració que 
està sent un èxit.  

Al llarg del matí hauran passat prop de 250 persones, entre monitors i monitores, joves i 
responsables de les entitats de la Federació. Tenim presència d’entitats de 34 municipis i 
representació de totes les Unitats Territorials.  
 
Preveiem una AGO d’1 hora i mitja, aprox. que donarà pas a la AGE, ja que aquest any toca 
renovació de Junta Directiva. A l’AGO parlarem de l’Informe de Gestió, el projecte, tancament i 
pressupostos i un cop tancada aquesta passarem a l’extraordinària on es farà el procediment per 
renovar la Junta Directiva. En tot calculem finalitzar la jornada sobre les 18:30. 
 
Dono pas a la Glòria que com a Secretària de la Federació ens parlarà del quòrum i les entitats 
representades.   
 
La Glòria Pedró presenta la composició de la taula, amb el Secretariat de la Federació, junt amb 
el Víctor Garcia i l’Asun Gil. L’Ordre del dia que es seguirà avui serà la següent: primer 
procedirem a l’aprovació de l’acta de la passada Assemblea, presentarem l’Informe de Gestió, 
amb la Memòria 2016 i el Pla d’Actuació 2017, explicarem el compte d’explotació i explicarem les  
conclusions dels espais de debat que hem tingut aquest matí, presentarem les propostes que 
hagin presentat les entitats i finalment procedirem a les votacions. Això pel que fa a l’Assemblea 
General Ordinària, un cop fet això la tancarem i passarem a obrir l’Assemblea Extraordinària on 
presentarem i aprovarem la renovació de la nova Junta directiva. A la taula ens acompanya el 
Víctor que proposarem com a moderador de l’Assemblea. A les carpetes trobareu la següent 
documentació, teniu l’Acta, teniu l’Informe de Gestió i tota la resta de documents que treballarem 
avui a l’Assemblea, també al pen-drive trobareu altres informacions d’interès. 
 
Som 61 entitats a la Federació per tant per poder iniciar l’Assemblea el quòrum ha de ser de 33 
entitats. Actualment estem 38  entitats representades, 35 presents a la sala i 3 de forma 
delegada. Això vol dir que estem el 62% d’entitats estan representades  per tant com que tenim 
quòrum suficient en primera convocatòria podem iniciar l’Assemblea.  
 

ENTITATS AMB DRET A VOT 2017 

1 ESPLAI LA BARRETINA 4 
2 CLUB INFANTIL I JUVENIL BELLVITGE 6 
3 ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPIQUIPUGUI  4 
4 CENTRE D'ESPLAI CAN SERRA 6 
5 CENTRE D'ESPLAI ELS CARGOLS  4 
6 CENTRE D'ESPLAI EL CASTANYOT 5 
7 ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE DISMINUITS DE L'HOSPITALET 5 
8 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINAMIC 3 
9 DISPRAT-LLEURE 6 

10 CENTRE D'ESPLAI DIVERSITAT LÚDICA 6 
11 CENTRE D'ESPLAI DRUIDA 5 
12 ESPLAI ENDINSA'T 6 
13 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T 6 
14 ASSOCIACIÓ ESPIRALL 6 
15 GRUP D'ESPLAI ESPURNES 6 
16 ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ 6 
17 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 6 
18 CENTRE D'ESPLAI GIRAVOLT 4 
19 GRUP INFANTIL SANT COSME, CENTRE D'ESPLAI 6 
20 CENTRE D'ESPLAI EL GLOBUS 3 
21 GRUP RECREATIU EDUCATU SOCIAL CULTURAL I ALTERNATIU, G.R.E.S.C.A. 5 
22 CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE 5 
23 LA CASA DEL SOL NAIXENT 2 
24 ASSOCIACIÓ ESPLAI LA MADUIXA 3 
25 CENTRE D'ESPLAI EL MAMUT D'AUSIÀS MARCH 6 
26 ESPLAI MARCIANET 6 



27 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL MOWGLI 6 
28 CENTRE D'ESPLAI EL NUS 6 
29 ESPLAI PICA PINS 5 
30 ESPLAI PINGÜÍ 6 
31 EL GRUP DE POLINYÀ 6 
32 ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET 6 
33 CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE 5 
34 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL RACONET 5 
35 ESPLAI RIU ROIG 5 
36 ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE 5 
37 ESPLAI TRENCALÒS 5 
38 CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE 6 
39 ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL XERINOLA 3 
40 XINO-XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE 5 
41 ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS DE MONTCADA I REIXAC - ADIMIR 3 
42 ESPLAI LA TORTUGA - CEIT 2 

     Entitats amb vot delegat 
 

Dono pas al Víctor Garcia que ens explicarà quina serà la dinàmica que seguirem al llarg de la 
reunió. 
 
Bona tarda i gràcies per convidar-me a l’Assemblea, aquest any la Montse Agudo que és qui ha 
moderat l’Assemblea aquests últims anys no podrà fer-ho ja que ha estat mare fa un mes i per 
tant seré jo qui farà aquesta funció. Procediré a explicar quina serà la dinàmica que seguirem 
avui. Tècnicament es faran dues assemblees, la primera Ordinària, on explicarem l’Informe de 
gestió, el Pla d’Actuació 2017 i les actuacions fetes a 2016, la part econòmica, la part de les 
propostes, la part de conclusions dels espais de reflexió d’aquest matí i abans de les votacions 
deixarem una part com d’una mitja hora per poder fer un torn de paraula, preguntes o qualsevol 
intervenció que vulgueu fer al llarg d’aquesta Assemblea. Després farem les votacions i un cop 
finalitzades passarem a tancar l’AGO i obrir l’Assemblea Extraordinària on procedirem a presentar 
la renovació de Junta i aprovar-la.  
Totes les votacions es faran per majoria simple, més vots a favor que en contra, aquest serà el 
criteri per poder aprovar les propostes de l’Assemblea i crec que no em deixo res més.  

Dono la paraula al Paco Utrera 
 

2. Presentació de les noves entitats: 
 
En principi presentem l’equip l’Esplai La Tortuga CEIT(UT Barcelonès) que ens explicaran que fan 
a la seva entitat. 
 
L’Esplai La Tortuga CEIT es presenta. Som una entitat que estem oberts des de 30 de setembre 
de l’any passat. Ara mateix a l’entitat som 7-8 monitors i tenim dues premonitoris i uns 28-30 
nens cada dissabte. El projecte que hem engegat aquest any és obrir una mica més l’esplai al 
barri ja que no hi ha cap esplai a la Trinitat Vella. Hem començat fent dissabtes, casal de Nadal. 
Ara preparem el casal d’estiu, tenim moltes propostes però de moment estem començant. Per 
cert que no tenim local o sigui que si algú ens vol deixar un estarem molt contents.  
 

3. Àmbit Territorial 
 
En Dani Celma pren la paraula i ens explica les dades de les entitats dins l’àmbit territorial.  
Estem composats per 61 entitats però no només som 61 si no que dins la nostra complexitat 
estan representats 93 projectes d’educació en el lleure per tant no som estàtics sinó que fem 
molts més projectes que entitats representades.  
Estem presents a 18 comarques i fent xarxa per la comunitat en 43 municipis i el nostre abast 
supera els 13.525 infants i joves tot això amb la increïble tasca de, ja siguin remunerats o 
voluntaris, prop de 1.423 monitors i monitores.  
 
Dins la nostra organització en Unitats Territorials, ens agrupem en 6, des d’on hem desenvolupat 
formacions específiques de monitors i directors. Totes les reunions d’UT del darrer trimestre s’han 
utilitzat per fer tasques de preparació de la jornada d’enguany. Ens agradaria saber com ha anat 
la proposta de #EnRuta, que vam organitzar amb un sorteig el Marc i jo, per fer 
coneixences/intercanvis entre diferents entitats. Volem saber si s’ha fet alguna cosa i quin és el 
balanç de l’experiència.  



De cara al 2017, ens proposem continuar en la línia de donar continuïtat al treball amb les Unitats 
Territorials, adaptant la dinàmica a les necessitats i les realitats de cada territori i donant suport a 
les accions sorgides de cadascuna d’elles.  
 

4. Àmbit Educatiu, Social i Formatiu 
 
Vídeo presentació nova proposta educativa  

En Marc Alcaraz pren la paraula. Com podeu veure a l’explicació estem barrejant Informe de 
Gestió i Projectes, fent mirades al passat i al futur.  

Aquest matí hem tingut un grup de reflexió però el Grup de Treball de la Proposta Educativa porta 
caminant quatre o cinc mesos ja. Aquest no títol definitiu ja que la Comissió no l’ha aprovat però 
anirà per aquí, el Cor.  Hem volgut aprofitar amb aquest spot que vol ser un catalitzador, per 
provocar,  per començar a parlar del tema.  

És una proposta que s’apropa al tema del gènere des de la perspectiva de violència zero com a 
prevenció també de la violència de gènere i que pretén abordar temes que fins ara potser no hem 
treballat gaire com ara la identitat i diversitat sexual, aconseguir que lo atractiu sigui “lo no 
violent”, alfabetització emocional, etc.  

Aquest matí fèiem un anàlisi sobre que els nostres joves tenien l’expectativa que la violència de 
gènere aniria desapareixent i en canvi veiem que anem cap enrere. D’aquí la necessitat de fer 
feina al voltant d’aquest tema. De fet a l’Assemblea de l’any passat es va fer incís en la necessitat 
de treballar sobre el tema i hem volgut recollir la proposta feta. La línia és trencar una mica amb 
el tòpic. Volem anar més enllà, el lema seria... fer sexy el que no ho és, explotant el tema del 
llenguatge i les emocions.   

En l’àmbit educatiu, social i formatiu s’ha treballat, a través de les UT’s i les Comissions 
pedagògiques o les Comissions de treball, en la millora de la qualitat educativa de les activitats, 
projectes i programes que realitzem els centres d’esplai. Una de les experiències importants ha 
estat el fòrum Som Infants, Som Present 

SOM INFANTS, SOM PRESENT 

Ho hem fem i ho hem assimilat però pensat fredament és una barbaritat, vam reunir al  
CosmoCaixa més 200  infants i joves de 3 a 18 anys, educadors/es i famílies, vàrem debatre 
sobre experiències al voltant del dret a participar. Ha contribuït a conscienciar sobre la 
importància de generar espais, instruments i processos per fer efectiu els drets de ciutadania dels 
infants i des dels infants. Infants i joves ens van transmetre entre d’altres coses la importància 
que els escoltem i el convenciment que poden i volen ser activistes socials. Mirant a futur a 
l’anterior Junta parlàvem precisament que havíem de fer un pas més enllà amb els Drets dels 
Infants, anar més enllà de tallar els carrers. Creiem que podem fer més i que el Fòrum és una 
primer pas per donar veu als infants i joves.  

PROJECTES D’ApS 

Tenim 27 esplais que fan projectes d’ApS, quan fa uns anys ens trencàvem les banyes per trobar 
una entitat que fes algun projecte i que fos una metodologia més. Ara mateix tenim més de 59 
iniciatives, uns 1863 participants. Precisament l’EduFilm, Festival de Cinema que aquesta tarda 
s’està realitzant, és un espai de reconeixement a tot aquest treball i alhora, una nova oportunitat 
pels joves per fer servei i sensibilitzar als espectadors sobre les temàtiques que han triat. Fins a 9 
produccions , entre curtmetratges i espots, s’han estrenat entorn de temes tant diversos com 
ara: violència de gènere, oci juvenil i medi ambient.  

PROPOSTA EDUCATIVA CAMINS 

Portem quatre anys fent propostes bianuals. És el 2n any de desplegament: plantejament de 
nous reptes a les entitats relacionats amb el compromís i la implicació en la millora de l’entorn. 
Intentant fer que la proposta surti cap a fora, accions més dedicades a les famílies, als espais de 
famílies. S’han realitzat activitats que han reforçat el treball en els valors i els continguts de la 
proposta educativa:  



• “Xerrades a la natura” adreçades al col·lectiu de famílies.  
• Accions de custòdia del territori, que ja es van iniciar a l’estiu en el marc dels casals d’estiu 

amb joves 
• Tallers sobre orientació i interpretació de mapes i ciència ciutadana per a infants i joves.  
• 4 vídeo espots amb suport tècnic per sensibilitzar sobre els valors naturals i 

mediambientals.  
• Tot i que ja ho vàrem compartir a l’anterior AGO, 20anys20cims s’havia de portar a terme 

durant el mes de març, però com tots sabem es va estendre durant tot el curs. En el marc 
de la proposta educativa, i també per a commemorar el 20è aniversari. 

• Fruit de l’impuls de l’excursionisme, el Movijove també es va sumar, i se suma de nou 
enguany, amb el seu propi cim, i també destacar la consolidació del grup t’aTRAVESSA's 
que ja ha celebrat la 2a edició de les trobades-formacions i que ha iniciat una dinàmica 
d’autogestió molt enriquidora. Ja tenim data i proposta per a la 3a Edició.  
 
Vídeo Activitat T’atravesses  

La proposta d’aquest grup és fer una estada formativa a la Cerdanya per aprendre a fer 
iglús així com adquirir més recursos en tècniques de seguretat. Aquesta 3a edició, 
novament, està liderada per monitors que ja van participar en edicions anteriors. 18 i 19 
de març són les dates per a participar. 

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 per que en fem molts, Ara en destacarem 
només alguns: 

• Salut dels Infants. Un any més, conjuntament amb la Fundació IMO, s’ha portat a terme 
la campanya de revisions oculars gratuïtes a infants de diferents esplais de la Federació. 
Una campanya on s’han atès més de 160 infants nous, de 7 entitats de la Federació. En 
total s’han fet 225 revisions oculars. Això té molt a veure amb una de les nostres tasques 
principals, donar suport a infants que estan en situacions de risc social d’exclusió.  

• Intercanvis Internacionals. Aquest any hem fet un intercanvi entre joves dels esplais 
GISC i Can Serra que han compartit l’aventura de l’estiu amb joves Francesos. Estem 
treballant per donar continuïtat a aquest projecte i obrir nous projectes per la incorporació 
de més entitats. 

• 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. Aquest projecte es sustenta en accions 
molt puntuals però són una experiència d’intercanvi molt enriquidora que els infants i 
joves valoren molt positivament. Reforçant l’aprenentatge de l’anglès. 

• Alumnat en pràctiques de magisteri i educació social i pedagogia, Projectes 
d’Aprenentatge-Servei per als i les alumnes universitaris, i oportunitat per a les entitats 
d’incloure activitats de conta-contes i de recolzament a d’altres projectes en les seves 
activitats. 

• Campanya. #DretalLleure . Es una mica el que hem parlat abans, volem intentar posar 
el focus en un altre dret, assumim el repte de renovar-la de cara a 2017, donar-li un nou 
impuls... 

PROJECTES CAMPANYA D’ESTIU 

Al  Movidic ja vam compartir un primer balanç de la Campanya d’Estiu del 2016.  

• 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. 

• Oferta d’activitats i dades sistematitzades. Millores en el Gestor d’Activitats 

• Campanya d’autofinançament a través de la Rifa d’Estiu.  

• Gimcana Solidària per a recaptar fons per a les beques. Importància d’implicar el 
màxim nombre d’entitats i mobilitzar les bases socials per tal de recaptar el màxim 
de diners. També és un tema de solidaritat i ajudar-nos com a col·lectiu tot i que 
no financem els nens del nostre esplai directament.  

En Carles Xifra pren la paraula per detallar que estem ja engegant la campanya 
però l’estiu passat es van donar 3600 beques aproximadament i tot i que tenim 
confirmats els fons de la Diputació de Barcelona, estem a l’espera de la 
convocatòria de la  Generalitat que inclourà les beques dintre i que possiblement 
tingui canvis als criteris d’atorgament pel que hem vist a l’esborrany. Això tindrà a 
veure amb els canvis que us demanarem a la documentació. Quan tinguem la 
informació convocarem ràpidament una reunió per explicar-vos amb detall com 
serà el tema.  

Pren la paraula la Sheila Beltran,  

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, adaptades a les necessitats de les UT. 

• Al llarg del 2016  s’han organitzat i subvencionat cursos específics per a monitors/es dels 
centres d’esplai: 2 de monitors, a St. Andreu de la Barca i a Polinyà. 

• S’han organitzat i dinamitzat els diferents espais formatius i d’intercanvi com el  Movidic a 
l’inici del curs, amb la participació de 271 participants, amb diferents formacions.  

• Hem fet una diada de Tècniques, amb 14 tècniques i 316 monitors/es participants, on cal 
destacar la col·laboració desinteressada de monitors i monitores dels esplais que es va 
sumar propostes d’intercanvi de coneixement a aquest espai formatiu. 

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. 

Selecció d’imatges d’aquestes formacions i altres projectes 
 

5. Àmbit de Gestió 
 
Na Glòria Pedró ens explica una mica el procés que seguim. Continuem 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 que 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. Sabem que a algunes d’aquestes comissions les hem 
d’impulsar més per que acompleixin la seva funció.  
 
També enguany hem facilitat a les entitats una enquesta de valoració integral, que aglutina 
indicadors tant pedagògics, com de suport a la gestió. L’han respost 41 entitats, però ha 
d’esdevenir una eina d’anàlisi que utilitzem totes les entitats. 
 
 



A destacar alguns reptes vinculats a la gestió: 
 

• Llei de protecció del menor (informe negatiu de delictes sexuals) 
• Nou Decret de Lleure 
• Programes de gestió al núvol 

 
Alguns reptes de 2017: 
 

• Entomem el 2017 amb el repte de completar la guia d’obligacions i ajuda a la Gestió de les 
entitats. 

• Campanya de certificats digitals. 
• Posar en marxa la nova proposta d’Assegurança de Juntes Directives 
• Avançar en l’acompliment de la LOPD i LL. De Transparència. 
• Establir plans de treball a mig termini amb les entitats, per a l’ús de les cases de colònies 

de la Fundació. 
 

6. Àmbit Organitzatiu, Participació i Xarxes 
 
Pren la paraula en Daniel Celma, que ens detallarà aquest àmbit: 

• A nivell de projecció exterior, hem editat el nou fulletó i el diari especial del 20è aniversari, 
a banda del bloc-web. Eines que ens han de servir per donar-nos a conèixer i donar a 
conèixer el nostre projecte. 

• Internament, posem en marxa en aquests dies l’apartat d’Intrafede del Bloc-web, que ens 
ha de servir per millorar el traspàs d’informació, el treball col·laboratiu i la transparència. 

• Seguim amb nivells alts de participació a les activitats col·lectives. 
• Però tenim el repte d’arribar als equips educatius de base (dinamitzant més i millor el grup 

de facebook, fent un butlletí periòdic del bloc-web, posant en marxa el banc de 
recursos...) i de dinamitzar de forma més col·lectiva les xarxes socials. 

• Hem de destacar aquí, que avui renovem part de la Junta Directiva que vàrem escollir fa 3 
anys. Una Junta àmplia, que ha volgut representar la nostra diversitat: totes les UT, de 
diferent ritme (cap de setmana, diari), etc... A més, una Junta amb dinàmiques noves, 
amb reunions de cap de setmana on s’han “cuinat” propostes com el #DretalLleure, la 
renovació dels estatuts, i us animo a tots a participar . 

 

7. Àmbit Econòmic 
 

L’Asun Gil de l’equip tècnic ens explicarà una mica com està el tema : 

Fa tres anys que adjuntem a l’Informe de Gestió un informe específic on detallem amb un 
llenguatge més planer el tancament i pressupost que plantegem com a Federació de cara a l’any 
vinent.  

En resum hem fet un exercici 2016 amb un volum econòmic de prop de 190.000€, un pre-
tancament equilibrat, que sense estar auditat té un petit amb un marge en positiu el que permet 
continuar amb el fons social de la Federació en positiu. El pressupost que us hem presentat està 
ajustat per poder assolir totes aquelles fites i activitats col·lectives que plantegem en el Pla 
d’Actuació. A nivell de despesa hem volgut presentar gràficament on hi van les despeses que té 
anualment la Federació: destinem un percentatge de més de la meitat a l’àmbit territorial, 
organitzatiu i de participació, a l’àmbit de les trobades, a les visites al seguiment de les entitats. 
Un 30% es destina a les Campanyes i Activitats Col·lectives i un 8% que destinem a l’àmbit de 
formació i dinamització dels educadors, és la bossa de diners que reservem a la Federació per 
becar aquells cursos que parlàvem abans i que són específics pels monitors de la Federació.  

A nivell de pressupost un equilibri que ens permetrà acomplir totes les fites que ens hem marcat 
al Pla d’Actuació, seguir dinamitzant els esplais i apostant per projectes innovadors que permetin 
aconseguir millores de qualitat en les nostres activitats.  

Mostrem els gràfics de l’Informe de Gestió 

Una altre de les coses que hi ha incorporades a l’annex econòmic es un petit gràfic que permet 
veure on hi van destinades les ajudes que a través de la fundació arriben als esplais.  



Hi ha una aportació directa de Fundació a la Federació en la partida de personal i en les ajudes 
per a les trobades. 

També estan reflectides les beques i les aportacions en temes transversals, estades a cases de 
colònies, suport laboral, auditories i demés ajuts.   

Totes aquestes ajudes que rebem de Fundació van lligades al que rebem del Conveni Marc, que ja 
sabem quina ha estat l’evolució d’aquest import d’aquests darrers anys. Estem pendents de poder 
negociar l’import d’aquest conveni de cara al 2017. 

 

8. Propostes 
 

Víctor Garcia presenta les propostes, que les entitats de la Federació ens han fet arribar i que 
podeu trobar a les carpetes. El que proposo és que siguin les mateixes entitats que les han 
presentat qui ens les expliqui.  

Proposta 1: Els Drets de l’Infant. (Carlos Camacho, Enlleura’t) 
 

El projecte Som Infants, Som Present, ha suposat un pas endavant en el reconeixement 
de la ciutadania dels infants entre les entitats de lleure, en tant que ha possibilitat un 
espai on nois i noies de diverses edats i procedències hagin reflexionat d’igual a igual 
sobre les seves experiències de participació i han exposat als adults les seves necessitats 
per fer efectiu el seu dret. L’èxit de la campanya del Dret al Lleure, ha demostrat que units 
tenim molta força, hem reivindicat plegats el dret al joc del nostres infants i joves, omplint 
els carrers de jocs i fent nostra la ciutat.  
 
Proposem que com a Federació ens comprometem a desenvolupar un nou plantejament 
del #DretalLleure més transformador i amb la participació directa dels infants. Reivindicant 
públicament i conjuntament altres drets de la Convenció i l´acompliment d´aquests, 
mitjançant accions de sensibilització i processos d’incidència política i social.  
Reafirmem els infants com a ciutadans de ple dret!! 

 

Proposta 2: Violència zero com a prevenció de la violència de gènere (Marta de 
l’Esplai El Nus, Comissió de la Proposta Educativa). 

L’esplai com a qualsevol altra entitat de caire educatiu assumeix la important tasca 
d’educar els infants i joves per a una societat més igualitària, lliure de discriminacions i  de 
qualsevol forma de violència. L’assetjament, la LGTBIfòbia, el sexisme i la violència que 
se’n deriva, esdevé encara avui una lacra social que cal combatre amb fermesa des de tots 
els àmbits.  

 
La Llei d’educació  de Catalunya (12/2009, del 10 de juliol), estableix la coeducació i el 
foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes com un dels principis rectors del 
sistema educatiu.  

 
La llei contra l’homofòbia 11/2014 de 2 octubre potencia les polítiques de lluita contra la 
discriminació a les escoles regulant, entre d'altres, que els materials escolars tinguin en 
compte les diverses orientacions sexuals. 

 
Els propers dos cursos, 2017-2019, tindrem l’oportunitat d’impulsar un model d’esplai 
coeducatiu que adopti els mecanismes per superar el sexisme i potenciï un enfocament de 
les activitats, les relacions, el llenguatge i l’organització basat en els valors del respecte a 
la diversitat d’identitats, la igualtat i la tolerància zero a qualsevol tipus de violència com a 
prevenció de la violència de gènere.  

 
Per això, proposem que: Assumim el compromís per posar els mitjans educatius i els que 
siguin necessaris per evitar qualsevol tipus de violència com a prevenció de la violència per 
raons de gènere a l’esplai, i a treballar-ho des de les edats més primerenques i manifestar 
públicament el rebuig contra tota forma de violència, especialment l’adreçada a les dones i 
als col·lectius de LGTBI.  

 



Proposta 3: L’Esplai i l’educació a temps complet (Sheila Beltran, Secretariat de 
la Federació) 

 
Estem en temps de repensar i reconstruir moltes coses, i l’educació dels infants és una 
d’elles. Celebrem que l’educació hagi entrat també en força en el centre dels debat, i que 
sorgeixin iniciatives innovadores com l’Escola Nova 21, l’Horitzó 2020, l’espai de 
construcció Ara és Demà,... que repensen el sistema educatiu i les estratègies de 
l’aprenentatge..  

 
No obstant, i malgrat el consens generalitzat que l’educació no acaba a l’escola, que cal 
comprendre l’educació com un ecosistema, que “cal tota una tribu per educar a un infant”, 
tant els debats com les polítiques educatives continuen centrant-se exclusivament en 
l’escola i en els espais lectius. 
Fem una crida a superar “l’escolacentrisme”, a superar els marcs mentals que situen els 
aprenentatges només dins les quatre parets de les aules, i a reivindicar que el temps de 
lleure és un espai on també passen coses que transformen la vida dels infants. Als esplais, 
sense haver-hi currículum, hi tenen lloc aprenentatges molt significatius que ajuden a 
desenvolupar el Ser, el Saber i el Saber fer dels infants i joves que hi participen En grup i 
en colla, proclamem valors, els posem en pràctica, quan ens organitzem per a portar a 
terme un projecte, i els fem nostres; treballem les habilitats per a la vida, com ara, les 
interpersonals i de comunicació, les de negociació i les habilitats per a la presa de decisió i 
el pensament crític; en definitiva eduquem a infants i joves per ser ciutadans responsables 
i amb capacitat de transformació social, un agent educatiu imprescindible que l’escola, ni 
la societat, no pot obviar.. 
Es parla de més innovació a les escoles, d’incorporar noves estratègies educatives que es 
fonamentin en les emocions, en la personalització i la diversitat de ritmes d’aprenentatges, 
del treball per projectes,... quan des dels esplais portem temps reivindicant i utilitzant 
aquestes estratègies com a un mètode eficaç per a ajudar a construir persones crítiques, 
felices i compromeses amb un món millor, un bon exemple d’aquesta metodologia són els 
projectes d’ApS que portem temps desenvolupant. 
Reivindiquem l’educació al llarg de la vida, però també “en l’ample” de la vida, en els 
diferents espais i temps, i reivindiquem l’educació en el lleure i els esplais com agents 
educatius de primer ordre en “l’educació a temps complet” dels infants i joves. 
Els esplais som tribu i som educació. 
Per aquests motius proposem: Reclamar el nostre espai com a educació del lleure en els 
processos de reflexió i debat per repensar i reconstruir els nous model d´educació. I 
endegar un procés de renovació pedagògica/reflexió en el si dels esplais i  de la Federació. 

 
9. Conclusions espais de reflexió i debat 

 
En Víctor Garcia torna a agafar el torn de paraula per a donar pas a les conclusions que s’han 
extret dels grups de reflexió d’aquest matí. Entenc que s’han designats portaveus a cada grup. 
Demanem un aplaudiment per a aquestes persones.  
 
Violència zero 
 
Soc en Ricard de l’Esplai El Tricicle, i he estat aquest matí en l’espai de reflexió de Violència Zero. 
Hem estat treballant amb unes dinàmiques i uns powers point i al voltant d’aquesta reflexió hem 
treballat també aspectes de la proposta educativa. A destacar tres o quatre reflexió: tots hem 
detectat alguna situació d’aquest tipus a la nostra entitat. Sabem com s’ha de treballar però tot  i 
així volem fer unes formacions a l’equip per poder treballar el tema, com donar resposta a les 
inquietuds dels infants. També és important no quedar-nos amb el que és evident, si no que cal 
veure d’on ve tota aquesta situació per poder treballar-ho be.  
 



Es una proposta de dos anys però que no volem que es quedi en això, si no que sigui un apartat a 
treballar per sempre com a un dels projectes fixes de l’entitat. També és molt important formar-
nos primer per tal de poder formar nosaltres a les famílies, ja que a vegades aquestes situacions 
les trobem més amb les famílies que amb nosaltres, temes com escollir el tipus de disfressa... 
potser amb un cicle de xerrades, tallers, que els hi permeti veure com han d’enfocar-ho. Fem la 
reflexió que no és un tema nou, si no que hem fet moltes coses treballant la violència, portem 
molts anys treballant i hem de quedar-nos en tot el positiu que hem fet i donar ressò del que 
farem per donar continuïtat a aquest tema. 
 
Innovació Pedagògica i Canvi Educatiu  
 
Hem fet una mirada objectiva entre les relacions entre la família, l’escola, l’esplai. Començant des 
de l’entitat cal una mica de professionalització per tenir una estabilitat professional. Creiem que 
en el pas del canvi del monitor al mon de l’educació formal es perd aquesta persona. Ens hem 
plantejat que han de seguir havent espais de reflexió. A vegades ens consideren agents suplents 
de tot el que a l’escola no es pot treballar, oblidant que nosaltres estem aquí pels infants per a 
que creixin en totes les situacions i veiem que es important crear ponts per treballar tots en una 
mateixa línia i que no es perdi mai l’educació integral de l’infant sempre des de la globalitat. Per 
últim el que ens manca més, és reforçar  la comunicació, obrir-nos al món. Que se’ns valori per la 
feina que fem i que és realment molt important. Soc la Marta, de l’esplai El Nus. 
 

10. Torn obert d’intervencions 
 
 
En Víctor Garcia reprèn la paraula. Ara obrirem el torn d’intervencions i fer com dos torns de 
paraula. La idea és que siguin intervencions curtes d’uns dos minuts per a que no s’allargui 
massa. Les intervencions han d’anar sobre els temes tractats a l’Assemblea.  
Si us sembla bé, aixequeu la ma les persones que voleu intervenir i anem recollint aquestes 
primeres intervencions i si cal doncs després podem fer un altre torn de paraula. 
 

- Pol de l’Esplai la Maduixa, creu que tot està molt bé. 
 

- La Núria Valls de FCE, valora que sí, que tot està força be, amb propostes molt 
interessants. Una Proposta Educativa molt potent i farà sortir coses molt maques. Només 
un petit matís a la proposta que es feia des del Secretariat sobre la innovació educativa, jo 
afegiria que els esplais i nosaltres ho estem fent tenint en compte que no hi hagi 
desigualtat, fet en entorns dificultosos per als nostres infants.  
 

- Marc Alcaraz, hem deixat algunes preguntes per a fer que la gent s’expressi i participeu. El 
tema del #EnRuta, es feia com a objectiu per fomentar les relacions entre entitats sense 
que sigui un tipus fixe d’intervenció. Volem saber com està el tema, s’ha fet, alguna 
entitat ha realitzat alguna acció? Respecte el tema de la Innovació Pedagògica, una de les 
reflexions que en les Juntes Directives prèvies a l’AGO és que la Federació és més que un 
moviment social i de federació, si no també educatiu i com a Federació ens hem de posar 
unes expectatives respecte l’àmbit educatiu, ja que no parem de renovar equips i si en les 
Comissions només fem el que els monitors demanen, el ball de monitors fan que sempre 
es realitzin les mateixes formacions. Vull sabes si compartiu aquest sentiment i quines 
propostes voleu fer al respecte.  
 

- Marc de d’Esplai El Tricicle, en relació a l’activitat #EnRuta, ja tenim una data fitxada amb 
Campiquipugui. I un cop realitzem l’activitat us emplacem a que us animeu per que segur 
serà una experiència xulíssima.  
 



- La Clara de l’Esplai El Nus vol parlar de #EnRuta, que és una activitat molt maca però algú 
ha pensat en que fem tantes activitats pel poble, pel barri, per la Federació, per les 
AMPA’s, per l’Esplai... tot i ser una entitat molt gran no tenim prou dates al calendari per 
poder participar de totes les activitats. M’agradaria que reflexionem cap a on anem, és una 
sort que tothom ens doni accions per fer però hem de pensar en com i quan i quants 
esforços hem de destinar a cada cosa.  
 

- Marc Alcaraz, comenta que respecte el tema del #EnRuta era una experiència pilot, estic 
d’acord en que no hi ha prou temps per fer totes les coses. De totes formes era una mica 
per veure com ho podíem plantejar, no calia tampoc quedar sinó veure si les petites coses 
també funcionen. En tot cas cadascú podia plantejar que volia fer i com fer-ho... compartir 
recursos educatius, xerrades i similar. Entenem la dificultat que la Clara posa sobre la 
taula però us demanem que penseu a veure com ho podem fer per conèixer altres entitats 
més enllà de la nostra població per donar impuls com a Federació, com a grup. 
 

L’Associació Adimir que ha arribat una mica més tard, aprofiten per presentar-se com a nova 
entitat. Fem casals d’oci inclusiu i és la primera vegada que assistim.   
 

11. Votacions 
 
 
Sense més aportacions en Víctor Garcia procedeix a donar una petita explicació de com es 
realitzarà el tema de les votacions. Es realitzaran per blocs i agrupant-les tal i com està distribuït a 
l’Ordre del dia.  
 
Ara mateix som 41 entitats amb representades a la sala, 38  entitats presencials a la sala i 3 de 
forma delegada, per tant en total tenim 206 vots a la sala. Recordeu que es votarà per majoria 
simple. Demanarem primer els vots en contra, després a favor i després abstencions.  
 
Anem començant   
 

1. Aprovació de l’acta de la XIX Assemblea del 2016. 
2. Presentació de l’informe de gestió: Memòria de 2016 i el Pla d’Actuació de 2017. 
3. Presentació del resultat del compte d’explotació de 2016 i del pressupost de 2017. 
4. Exposició i debat sobre les conclusions dels espais reflexius del matí. 
5. Presentació de les propostes. 
6. Votacions. 

 
1 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGO de 16 d’abril de 2016  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

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

2 VOTACIÓ - Aprovació de la Memòria de 2016  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

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

3 VOTACIÓ - Aprovació del pre-tancament 2016  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

Vots en contra:   0 Abstencions:     18 Vots a favor:              188 
 



4 VOTACIÓ - Aprovació del Pla d’Actuació 2017  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

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

5 VOTACIÓ - Aprovació del Pressupost 2017  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

Vots en contra:   0 Abstencions:     15 Vots a favor:              191 
 

6 VOTACIÓ – Proposta 1  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

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

7 VOTACIÓ – Proposta 2  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              206 
 
En Víctor Garcia presenta la tercera proposta per  a votació i en Carles Xifra afegeix el matís de 
l’equitat com a element central de l’educació en el lleure.  
 

8 VOTACIÓ – Proposta 3  

Votació per majoria simple Quòrum: 206 

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

En Víctor Garcia agraeix a tothom la seva participació i sense més temes a tractar dóna per 
conclusa l’Assemblea Ordinària de la Federació 2017. 
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