
 

XXII ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

Convocatòria 

  
Centre Esplai (El Prat de Llobregat) 
Riu Anoia 42-54 
23 de febrer de 2018 a les 10:00 h 

 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

Us convoquem a la XXII ASSEMBLEA de la Federació Catalana de l’Esplai (#AGOfedesplai) que 

tindrà lloc en el marc de les Jornades de la Federació el dia 23 de febrer de 2019. 

 L’AGOfedesplai és el moment participatiu més important de l’any, on ens trobem de nou tots 

els esplais que formem part del projecte col·lectiu de la Federació per a valorar les actuacions 

portades a terme al llarg de l’any 2018, i per a decidir quins seran els eixos i les actuacions de 

cara al 2019.  

Enguany la Jornada de la Federació serà només en dissabte matí, degut a la proximitat del 

Carnaval, així els equips podreu estar dissabte a la tarda als esplais per ultimar els detalls de la 

Rua del Carnestoltes de la setmana següent.  Per aquest motiu l’Assemblea i les formacions 

tècniques es faran simultàniament. 

 L’ordre del dia previst és el següent: 

 Ordre del dia Assemblea General Ordinària: 

1. Aprovació de l’acta de la XXI Assemblea del 2018. 

2. Presentació de l’informe de gestió: Memòria de 2018 i el Pla d’Actuació de 2019. 

3. Presentació del resultat del compte d’explotació de 2018 i del pressupost de 

2019. 

4. Presentació de les propostes. 

5. Votacions. 

Ordre del dia Assemblea General Extraordinària: 

1. Presentació i aprovació de les persones presentades per les entitats de Junta 

Directiva com a candidates a relleu. 

 Us recordem, tal i com recullen els estatuts i reglament de règim intern, que: 

  



 Per a poder participar a l’Assemblea s’han de fer arribar l’acreditació, que us 
facilitem en els adjunts, 48 hores abans de la celebració de l’Assemblea, és a 
dir, dijous 21 de febrer  abans de les 10:00h al correu electrònic de 
federacio@fundesplai.org 

 L’acreditació original també s’ha de presentar, signada, el mateix dia de 
l’AGOfedesplai. 

 El termini per a presentar propostes a debatre a l’Assemblea finalitza el dissabte 
16 de de febrer a les 10:00h a través dels models que trobareu en adjunt. 

 

 Recordeu: 

 Enguany l’assemblea és simultània a les formacions tècniques 

 Revisar amb atenció la documentació, que a partir d’avui anirem actualitzant 

 Preguntar qualsevol dubte que tingueu 

 Fer la vostra inscripció a les Jornades   (04/02) 

 Presentar les vostres propostes (16/02) 

 Enviar online la vostra acreditació (21/02) 

 Portar l’original de l’acreditació el dia de l’AGO (23/02) 

 

 

 

Atentament, 

 

Sheila Beltran 

Presidenta 

 

 

 

El Prat de Llobregat a 22 de gener de 2019 

mailto:federacio@fundesplai.org

