
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 21a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
El Prat de Llobregat, 24 de febrer de 2018 

 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA  21a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

 

 

Ordre del dia : 

 

1. Aprovació de l’acta de la XX Assemblea del 2017. 

2. Presentació de l’informe de gestió: Memòria de 2017 i el Pla d’Actuació de 

2018. 

3. Presentació del resultat del compte d’explotació de 2017 i del pressupost de 

2018. 

4. Presentació de les propostes. 

5. Votacions. 

 



Benvinguda: 
 
En Marc Alcaraz fa una reflexió sobre els resultats de la dinàmica Encoratja’t realitzada com a 
prèvia d’aquesta AGO, reivindicant que tothom garantim la igualtat de gènere i la diversitat 
sexual de les persones que és del que tracta la proposta Encoratja’t i per això volem iniciar 
aquest acte parlant d’ella. Pensem que és una de les propostes més potents que hem tingut i 
sempre que puguem, aprofitar per fer una petita reflexió.  
 
Seguidament la Sheila Beltran dóna la benvinguda. Es un dels moments mes import com a 
moviment i s’ha decidit apostar per un format nou i fer les jornades a El Prat de Llobregat, 
deixant el format de cap de setmana pel Movidic. 
 
Durant aquest matí han participat més de 350 monitors i monitores i responsables d’entitats. 
Participant de les 11 tècniques de formació, l’espai de reflexió, de la tómbola i de totes les 
activitats que ens han preparat. Amb presència de 33 municipis de tota Catalunya i representació 
de totes les Unitats Territorials de les que formem part. 

Som 44 entitats representades a la junta, iniciem l’AGO amb 42 entitats presents i 2 que no han 
pogut venir però que han delegat el seu vot. 
 
Preveiem una AGO d’1 hora i mitja, aprox. I després es donarà pas a la AGE, on haurem 
d’aprovar el relleu d’algunes persones de la Junta Directiva.  
 
Pren la paraula en Marc Alcaraz com a Secretari de la Federació i presenta l’Ordre del dia. Primer 
es farà l’ aprovació de l’acta de la XX Assemblea del 2017 que heu pogut revisar a l’Intranet de la 
Federació. Es presentarà l’Informe de Gestió, el projecte, tancament i pressupostos i un cop 
tancada aquesta passarem a la presentació de Propostes i la posterior votació. A més després 
s’haurà de realitzar una Assemblea Extraordinària per votar els relleus d’algunes persones de la 
Junta que han estat baixa.  
 
Com cada any proposem la Montse Agudo, de Suport Associatiu com a moderadora per garantir la 
transparència i facilitar la justa repartició de torns. A la carpeta que us hem donat podeu trobar  
la següent documentació, teniu l’Acta de la passada AGO i AGE, 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. 
 
Donem per iniciada l’AGO, el quòrum necessari per iniciar és de 33 entitats ja que som 63 entitat 
federades. Ho acomplim, tenim 44 entitats representades, 42 entitats presents i 2 que no han 
pogut venir però que han delegat el seu vot. Alguna entitat ha de marxar abans però també pot 
delegar el seu vot.  
 
 

 

ENTITATS AMB DRET A VOT 2018 VOTS 

1 ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS DE MONTCADA I REIXAC - ADIMIR 5 

2 GRUP D'ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA) 3 

3 ESPLAI LA BARRETINA 4 

4 CLUB D'ESPLAI BELLVITGE 5 

5 CENTRE D'ESPLAI DE CAN SERRA 6 

6 CENTRE D'ESPLAI EL CASTANYOT 4 

7 ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE DISCAPACITATS DE L'HOSPITALET 4 

8 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC 3 

9 ASSOCIACIÓ DE NENS I JOVES AMB DISCAPACITAT DISPRAT-LLEURE 6 

10 CLUB D'ESPLAI DIVERSITAT LÚDICA 6 

11 CENTRE D'ESPLAI EL NUS 6 

12 CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE 4 

13 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL RACONET 5 

14 ESPLAI ENDINSA'T 6 

15 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T 6 



 ENTITATS AMB DRET A VOT 2018 VOTS 

16 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 6 

17 GRUP D'ESPLAI ESPURNES 6 

18 ESTIU AL PAS 1 

19 ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ 6 

20 CENTRE D'ESPLAI GIRAVOLT 4 

21 GRUP INFANTIL SANT COSME, CENTRE D'ESPLAI 6 

22 CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE 5 

23 ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA LA CASA DEL SOL NAIXENT 2 

24 CENTRE D'ESPLAI EL MAMUT D'AUSIÀS MARCH 4 

25 ESPLAI MARCIANET 5 

26 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL MOWGLI 5 

27 ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL LA MINA 3 

28 ASSOCIACIÓ CULTURAL MUBE 4 

29 ESPLAI JUVENIL LES PIFIES 2 

30 ESPLAI PINGÜÍ 5 

31 ESPLAI LES PINYETES 1 

32 EL GRUP DE POLINYÀ 6 

33 ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 6 

34 ESPLAI RIUROIG 4 

35 ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE 3 

36 SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I LES SEVES FAMÍLIES 1 

37 ASSOCIACIÓ ESPLAI LA TORTUGA CEIT 4 

38 ESPLAI TRENCALÒS 4 

39 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL TREU BANYA 2 

40 CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE 6 

41 GRUP D'ESPLAI URAKA 1 

42 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA 3 

43 ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL XERINOLA 4 

44 XINO-XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE 4 

Pren la paraula la Montse Agudo. Procediré a explicar quina és la dinàmica que seguirem avui. 
S’explicarà primerament l’Informe de gestió i el Pla d’Actuació 2018. Un cop finalitzada la posada 
en comú de l’IG, presentarem les propostes. Obrirem aleshores un espai de debat sobre tots els 
temes tractats, tant IG, propostes. Hem reservat uns 30min per a aquest espai. Seguidament es 
faran totes les votacions. Tancarem l’AGO i obrirem l’AGE.  
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. 
  
 

Àmbit Territorial 
 
La Maria Ferrer pren la paraula i fa un resum de quina és la situació dins l’àmbit territorial.  

Som un moviment d’educació en el lleure que al llarg de ha aplegat 65 entitats. Que 
desenvolupen 115 projectes d’educació en el lleure. Estem presents a 18 comarques fent xarxa i 
treballant per la comunitat en 46 municipis, per arribar a treballar per la felicitat de 16.119 
infants i joves. Tot això gràcies a la impagable tasca de 1.494 monitors i monitores. 
 
Dins la nostra organització en Unitats Territorials, ens agrupem en 6, des d’on hem desenvolupat 
diferents projectes i on compartim idees, èxits i neguits que ens ajuden a créixer, individual i 
col·lectivament.  
 
Breu explicació del que ha passat a cada UT durant aquest període. 



 

 De la UT Baix Llobregat, el Jose Luis Rodríguez de l’Esplai GISC 
 De la UT Anoia-Alt Penedès, la Sara Luengo de l’Esplai Endinsa’t 
 De la UT Sud, la Núria Cambra de l’Esplai Treu Banya 
 De la UT Nord, la Minerva Hidalgo de l’Esplai Enlleura’t 
 De la UT Barcelonès, Martí de l’Esplai Trencalòs 
 De la UT Vallès, la Noemí Coma d’Espirall 

 

Pren la paraula la Xiomara Lozano de l’esplai Pubilla Cases-Can Vidalet. De cara a l’any 2018, ens 
proposem continuar en la línia de reforçar un seguiment de qualitat a tots els territoris. Adaptat la 
dinàmica a les necessitats i motivacions. Potenciar els espais d’intercanvi i/o activitats col·lectives 
des de les UT i les comissions pedagògiques. I fidelitzar les píndoles formatives dins dels espais 
de reunió de les Unitats Territorials. 

La Maria Ferrer ens introdueix les activitats col·lectives. Farem un repàs en imatges a algunes de 
les activitats col·lectives més destacades de l’any, on han participat més de 1.200 infants i 
joves... i els espais formatius i d’intercanvi per a monitors i monitores amb una participació de 
més de 300: AGOfedesplai 17, Festa Esplai, EnRUTA, Movidic, Cims x la Infància. 

 
Àmbit Educatiu, Social i Formatiu 

 

La Glòria Pedró pren la paraula. Com totes sabem, des de setembre que vàrem presentar la 
Proposta Educativa al Movidic, ha estat molt el ressò mediàtic i les oportunitats de donar a 
conèixer la proposta i la tasca que fem de dels esplais i la Fundació a favor de la igualtat. La 
campanya d’Abacus n’és un exemple. 

El darrer trimestre de l’any ha estat marcat per la formació des de totes les mirades: equips, 
famílies, infants i joves... i també ha complementat propostes col·lectives com el #DretalLleure i 
també ha estat el detonant de noves propostes com la de la Gimcana del 8 de març, que després 
a l’apartat de les propostes coneixerem amb més profunditat. I tot això ens ha servit per reforçar 
encara més la Proposta Educativa. 

També avui està impregnant espais i dinàmiques com la que ha servit per iniciar l’AGO. 

La Maria Ferrer pren la paraula. A més de la proposta, l’any ha donat molts altres projectes: El 
#DretalLleure, enguany amb la mirada posada en la igualtat de gènere i la violència zero, on 
vàrem omplir els carrers i places de cors. El Fòrum de participació infantil i igualtat de gènere a 
Barcelona Som Infants, Som Present. Una experiència que vàrem iniciar l’any passat (2016) i que 
considerem que cal seguit impulsant. Enguany s’ha portat a terme en l’àmbit de les entitats de 
Barcelona i en el marc del 20N. Ò l’impuls de projectes internacionals amb joves, com el d’aquest 
estiu on han participat joves de 3 entitats de la Federació, on van crear un rap i el vídeo-clip que 
es visiona  

https://www.youtube.com/watch?v=5htbEHtbfkM&feature=youtu.be 

La Glòria Pedró explica, aquest any tornem a tenir intercanvi tant nacionals com internacionals. 
L’Esplai Tricicle farà intercanvi internacional, marxem a França. Altres entitats com a l’Esplai 
Espurnes o l’Esplai Pubilla, també fan intercanvi aquest any. 

L’Intercanvi, ha format part de les quasi 700 tandes entre casals, colònies, campaments i rutes 
que s’han portat a terme a l’estiu 2017 per part de les entitats de la Federació, amb la 
participació de més de 30.000 infants i joves, el que ha representat més de 150.000 estades. 
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.  

La Maria Ferrer parla sobre el paper destacat  del ral·li jove d’enguany, celebrat al Vallès, amb la 
participació de més de 150 joves i prop de 40 monitors/es de 15 entitats, que va finalitzar a Festa 
Esplai amb una plantada en favor dels drets de les persones refugiades. 



Aquests només són alguns exemples, ja que al llarg de 2017 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. 

La Sheila Beltrán explica altres projectes en relació amb l’àmbit social. Al llarg de l’any 
desenvolupem també altres projectes relacionats més directament amb la garantia de drets, 
l’equitat i l’educació integral . Alguns d’ells: 

La campanya de beques, que malgrat i els canvis de criteri de la Generalitat, ha repartit 5.387 
beques entre 1.700 infants i joves de 1.300 famílies. Seguim tenint el repte com esplais de 
coresponsabilitzar-nos com entitats i famílies, en l’assoliment dels fons necessaris per cobrir les 
necessitats col·lectives, participant de la Gimcana Solidària. On al final són els nostres infants els 
que surten beneficiats. 

Respecte els Projectes d’Aprenentatge i Servei. Darrerament els projectes audiovisuals amb joves 
estan generant noves dinàmiques internes i amb altres entitats en l’entorn dels centres d’esplai. 

El darrer trimestre de l’any hem començat a treballar amb 6 entitats en la realització de nous 
curtmetratges de denuncia social, juntament amb 5 nous spots. Preveiem que cap al maig – juny 
celebrarem la II edició del Festival de cinema jove per la denuncia social. 

Ara veurem un dels spots més impactats que s’ha realitzat enguany, dels joves de l’esplai La 
Tortuga, de Barcelona. 

http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/video-espots-encoratjat/ 

En Marc Alcaraz rectifica. Era l’spot de l’Esplai La Barretina. El de l’esplai La Tortuga el podeu 
mirar, està penjat a l’intranet. És fantàstic també. 

La Sheila explica un altre projecte de 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 180 infants nous, de 5 
entitats de la Federació.  

Es cedeix la paraula al Marc Alcaraz que explicarà tota la part de la proposta formativa global. 

Ressaltar el paper de la formació que 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 2017  s’han organitzat i subvencionat cursos específics per a monitors/es dels centres 
d’esplai: 1 de monitors, a Bellvitge i de directors a St. Feliu de Llobregat. L’Aida del curs de 
directors ens donen les seves impressions, recalcant que són molta gent, 30 persones de 14 
esplais diferents, curs enriquidor on destaquem el nou mètode formatiu que va utilitzar el Centre 
de Formació a través del diàleg socràtic, el que va ser una proposta arriscada però molt reflexiva. 
Es van substituir els exàmens per grups de presentacions de projectes, a Cal Ganxo, on va ser 
molt divertit per tancar el curs. 

A l’inici de la sessió cada entitat tenia un temps per poder explicar com s’organitzen i com 
treballen i el fet de compartir-lo ha estat molt enriquidor. Hem aplicat idees d’altres portant-les al 
nostre camp. 

En Carles Xifra fa un incís per ressaltar que encara hi ha un percentatge de monitors, prop d’un 
40%, que no està titulat i hem d’intentar revertir aquesta situació, animant a la gent a que es 
tregui la titulació. 

En Marc segueix explicant que aquest matí hem tingut com a prova pilot, que aquest matí s’està 
realitzant un curs d’ajudant o pre-monitor per joves amb diversitat funcional. Penso que és una 
molt bona iniciativa i qüestió de justícia que intentarem tornar a repetir i que va néixer d’una 
entitat que ho va fer a títol privat i que ens permès poder-ho replicar. Intentarem a les 17:30, 
quan tanquem l’Assemblea, si ells han acabat el seu curs, poder reunir-nos tots per lliurar-les el 
diploma. 



Estem col·laborant amb diferents universitats, amb l’acollida d’estudiants en pràctiques, l’acollida 
de grups d’estudiants per a realitzar projectes d’Aprenentatge-Servei en el marc dels esplais, i  
participant en una recerca universitària sobre l’impacte dels projectes ApS en els infants, l’entitat 
i la comunitat. Això és molt important perquè ens permet reivindicar la nostra tasca de cada dia.  

Movidic a l’inici del curs, amb la participació de 193 participants. Enguany en format de cap de 
setmana. Com ja hem dit va ser l’arrencada del curs i la presentació de la nova proposta 
educativa. Haurem de veure la fórmula a seguir, el model mos adients. 

Ara fa un any, iniciàvem l’AGO amb la Diada de tècniques, com enguany. Una proposta formativa 
amb molta participació. L’any passat hi va assistir 229 monitors i monitores, i enguany, aquest 
matí prop de 309 persones a l’auditori, ens hem superat fent formació en diferents àmbits. 

Enguany, i gràcies a les enquestes que hem completat les entitat , prop de 150 persones han 
valorat ja i son unes molt bones valoracions. hem pogut extreure una petita radiografia dels 
equips que formem part de les entitats, i entre aspectes com la distribució de gènere, o per àmbit 
d’actuació, hem extret també aspectes de titulació. 

La formació t’aTRAVESSA's, que alhora és una activitat col·lectiva que va sorgir inicialment d’uns 
monitors i monitores que volien formar-se en l’àmbit de l’excursionisme i la muntanya. Anem per 
la tercera edició. Això ens fa veure que realment les propostes educatives a dos anys, no es 
queden allà, sinó que segueixen. Fa dos anys vam estar treballant la proposta Camins, i hem 
continuat formant-nos en l’àmbit de l’excursionisme.  

I això últim que comenta el Carles, que està preocupat. Un 90 % de les entitats heu respost el 
qüestionari de valoració, amb dades de participació. hem pogut extreure una petita radiografia 
dels equips que formem part de les entitats, i entre aspectes com la distribució de gènere, o per 
àmbit d’actuació, hem extret també aspectes de titulació, com que el 40% dels equips no tenen 
titulació. Que el 4% de les entitats estan treballant amb grups de petita infància. 

Àmbit de Gestió 

Per tal de posar cara a la gent que ens atenen cada dia, departament de jurídic, comptable, 
econòmic, laboral, i que l’explicació sigui més amena, l’equip de Suport Associatiu ens han 
preparat un vídeo. 

Faltaria l’equip de Cases de Colònies, que malauradament no hem tingut temps de gravar en 
vídeo. Bé s’han fet 59  tandes d’esplais als equipaments. Un 54% han estat a les cases de 
colònies de Fundesplai i les valoracions han pujant una mica respecte l’any passat. 

Pren la paraula en Guillem Ribera per explicar els objectius respecte 2018. Crear una eina 
d’autodiagnosi que permeti a cada esplai valorar una petita enquesta sobre temes econòmics, 
jurídics, laborals, un ampli ventall d’aspectes de gestió i el retorn permeti veure en quin estat 
està l’entitat per detectar les ajudes que calguin per part de la Federació. 

Àmbit Organitzatiu, Participació i Xarxes 

Pren la paraula la Maria Ferrer, a nivell d’organització i participació interna, destacar el primer 
any de mandat d’una nova Junta Directiva, i un any marcat per noves formes d’activitats 
col·lectives (Movidic en acampada, Assemblea a Barcelona i Centre Esplai)... és un dels temes a 
tractar en Junta Directiva per definir els formats de les trobades futures. 

En Carles Xifra agafa el relleu per parlar una mica sobre la estreta col·laboració existent entre 
Federació i Fundació, amb la participació de forma bidireccional de persones d’una entitat en els 
grups de treball de l’altre i a la inversa, com al Patronat.  

Estem en una etapa engrescadora, estem dissenyant i somiant el nou Marc Estratègic. Planificant 
un procés participatiu que durarà més d’un any, on ens hem d’imaginar coses noves que pot fer 
Fundesplai per la nostra societat. Hem muntat uns grups de treball (infància, joves, petita 
infància, voluntariat, treballadors i treballadores, tercer sector, gent gran, famílies)  per pensar 
quins grans reptes podem plantejar. En tot cas s’ha fet la invitació de la Fundació a la Junta 



Directiva de la Federació a sumar-s’hi, però és una invitació oberta a tothom que vulgui afegir-se 
per participar. 

Pren la paraula la Maria Ferrer. Ja fa un any del funcionament de la Intrafede, i malgrat ens cal 
treure-li encara més suc. Igual que a les Xarxes Socials, una assignatura pendent. Iniciem avui 
una nova experiència amb el Telegram, amb la intenció d’arribar no només a entitats, si no 
també als monitors i monitores. Sempre a la recerca d’una xarxa social que ens funcioni com a 
canal de comunicació, es un canal on la gent s’hi afegeix, amb una llista de distribució amb 
restriccions de respostes. Es facilitarà més endavant el link per sumar-s’hi, es demana també que 
passem la informació per a que més gent s’afegeixi. I esperem no haver de buscar una altra 
xarxa social per l’any vinent perquè aquesta ja ens funciona. 

Al Movidic vàrem presentar el Banc de recursos, que encara hem de seguir dinamitzant des de 
l’equip tècnic i des dels responsables de les entitats com a eina de consulta. També al Movidic 
vàrem iniciar la recollida de les dades dels monitors i monitores, que avui repetim, i que ens ha 
de servir per construir una base de dades per temes diversos. Passo la paraula a l’Asun Gil que 
ens explicarà el tema econòmic. 

Àmbit Econòmic 

Diapositiva amb resum dades econòmiques i gràfics 

Junt amb l’informe de gestió es presenta, des de fa uns anys un document informe econòmic, 
amb la explicació detallada del pretancament i el pressupost, les desviacions produïdes a les 
partides de 2017 i quins són els projectes i línies de treball que ens permetrà desenvolupar el 
pressupost de 2018.  

Com a resum dir que a 2017, hem tingut un volum econòmic de 177.661€ i hem tingut un 
pretancament equilibrat. Preveiem per al 2018 incrementar el volum econòmic a 196.000€ amb la 
incorporació de nous projectes. El que ens permetrà assolir els nostres reptes. 

El pressupost està detallat a l’informe però a grans trets dir-vos que a l’Àmbit Territorial, 
Organitzatiu i de Participació Interna destinem una mica més de la meitat del pressupost. A 
l’Àmbit de Projectes, Campanyes i Activitats Col·lectives un 36%, i a l’Àmbit de Dinamització i 
Formació un 8%. Aquesta darrera partida és la que conté l’ajut per a la formació de monitores i 
monitors, tot i que altres projectes porten també una part formativa afegida. 

També teniu els gràfics on està la distribució dels ingressos i les despeses. La Fundació fa una 
aportació directa als ingressos de la Federació, aproximadament un 58% dels ingressos, uns 
115.000€, però a més a més d’aquesta  aportació, també assumeix una gran part del cost de 
personal que treballa al departament d’esplais, així com de l’equip tècnic de la Federació. 
250.000€ com aportació en ajuts a les activitats d’estiu. I l’aportació en espècies que arriba a 
través del Conveni Marc i que alguns de vosaltres esteu ara retornant els certificats signats 
aprofitant que ens reunim.. També ens estem mantenint en l’import d’aquests ajuts tot i que 
seguim lluitant per aconseguir que s’incrementin. 

Presentació de Propostes 

 
La Montse Agudo presenta les propostes, que les entitats de la Federació ens han fet arribar i que 
podeu trobar a les carpetes.  

Proposta 1: Endavant les Unitats territorials (Glòria Pedró, Secretariat) 
 
Un dels reptes de la Federació aquests darrers anys ha estat fomentar el sentiment de pertinença 
entre les entitats i els equips de monitors i monitores. Les distribució geogràfica de les entitats és 
un factor limitant de la participació dels equips i els infants i joves en moltes de les activitats 
col·lectives proposades des de la Federació. 
Els bons resultats d’iniciatives col·lectives descentralitzades, però que comparteixen objectius, 
metodologia i campanya de difusió, com el #DretalLleure o#Cimsxlainfància són un clar exemple 
de que ens podem enfortir com a moviment des dels territoris i la seva participació. A la vegada, 
algunes Unitats Territorials han avançat en objectius anuals específics, i han adaptat en els 



darrers anys les seves trobades per incloure-hi accions formatives, trobades de responsables, 
etc... 
 
Per aquests motius proposem: 
 
Fomentar que cada UT proposi un pla d'actuació, amb uns objectius que responguin a les seves 
necessitats i expectatives. 
Donar visibilitat a les activitats que cada UT o comissió organitza. 
Dotar a les Unitats Territorials d’un pressupost a gestionar de forma autònoma. 
Garantir la coresponsabilització de totes les entitats pertanyents a la Unitat Territorial en la 
confecció del pressupost i la seva justificació en el marc de cada Assemblea General, juntament 
amb la memòria, el pla d’actuació i el pressupost de la Federació. 

Proposta 2: Som Infants, Som present (Ricard Vicente, Pubilla Cases- Can Vidalet) 

Després de l’èxit obtingut en la participació del projecte de la PINCat (Plataforma 
d’Infància de Catalunya) mitjançant el qual vam assumir el compromís de promoure la 
participació activa dels infants i joves a la governança de la nostra entitat i que va 
comportar que tres joves de l’entitat passessin a formar part de la Junta Directiva de 
l’associació de l’Esplai. Considerant que aquest projecte ens ha dut a reflexionar, 
compartir projectes i experiències, resoldre dubtes i establir sinèrgies en el sí de la 
nostra entitat i fora d’ella. I que, en definitiva, ens ha fet créixer i enfortir-nos com a 
organització educativa i social. 
               
Proposem: 
 
Generar espais per al retorn i difusió de l’experiència i el projecte portat a terme en 
relació a la participació infantil en la governança de les entitats. 
Avançar en incorporar la veu dels i les nostres participants, especialment els infants, 
joves i persones amb diversitat funcional, en tots els programes i projectes que 
impulsem des dels esplais i la Federació, dotant–los de mecanismes i espais per articular 
la seva participació. 

Proposta 3: Seguir Caminant (Marc Solà, Esplai Tricicle, Comissió Movijove) 

 

Seguir caminant dins de la Federació i de l’esplai. El pas del joves configura un estadi, 
una etapa més de l’infant que creix amb l’esplai. Dibuixa el camí del compromís del pas 
de joves cap a premonitors/es, enfortint el sentiment de pertinença al moviment. 
El Movijove, dona globalitat a les accions que es realitzen amb els joves dels centres 
esplais de la Federació Catalana de l’Esplai, proporcionant també, un espai de trobada, 
formació, reflexió i treball pels monitors/es encarregats d’aquest grup d’edat. 
Al llarg dels anys s’han organitzat activitats col·lectives, carregades de simbolisme, que 
han esdevingut tradició, com el “Ral·li Jove”, la “Trobada Jove”, la “Acampada Jove” o 
projectes comuns, implicats en la transformació de l’entorn, com el de Custòdia del 
Territori, entre altres. 
Treballem amb un equip de monitores i monitors compromesos i consolidat amb ganes 
de generar opcions per als i les joves de les seves entitats. Això ha donat forma a unes 
activitats col·lectives molt participatives, amb uns grups de joves que comparteixen 
experiències significatives i molt rellevants, amb ganes de fer un pas més, dins del 
Movijove. Volem seguir treballant de forma autònoma per ...   
 
Reforçar el sentiment de pertinença al col·lectiu i a la Federació Catalana de l’Esplai. 
Els joves es senten part d’un moviment, d’una història, d’un moment i d’un temps. Es 
senten propers a altres joves, encara que siguin d’altres poblacions i contextos socials i 
culturals. 
Generar espais de reflexió i creixement dels monitors/es, de construir col·lectivament 
mètode educatiu i adaptar-los constantment a les noves realitats socials i dels joves. 



Fomentar activitats on els joves siguin autònoms i actius. Joves que s’autorganitzin, i 
participin en la planificació de les activitats i els projectes col·lectius, aprenent a   
assumir-ne  responsabilitats. 
 
Proposem: 
Que les entitats de la Federació vetllin per detectar joves que poden ser els futurs relleus 
i implicar-los en l´associació. 
Que la Federació continuï treballant per desenvolupar projectes per a joves, apostant per 
oferir espais formatius tant pels grups de joves, com pels monitors i monitores, per tal  
de millorar les seves capacitats i habilitats i que responguin a les seves necessitats i 
expectatives. 

Proposta 4: Formació per a joves i adults amb diversitat funcional (Xiomara Lozano, 
Esplai Pubilla Cases- can Vidalet, CP de Suport a la DisCapacitat) 

 
La Federació Catalana de l’Esplai, com a moviment de lleure que treballa en favor del 
col·lectiu de persones amb diversitat funcional, compta amb 8 entitats que treballen 
específicament amb infants i joves amb diversitat funcional, i dos grups d’adults. 
Els esplais de la Federació es caracteritzen per a donar cabuda a tothom, perquè som 
esplais inclusius. 
           
Proposem: 
Que des de la Federació i Fundesplai, s’aposti fermament, per a la creació de nous espais 
formatius per a joves i adults amb diversitat funcional, que els aportin noves 
oportunitats en l’àmbit del lleure però també en d’altres àmbits importants per a les 
seves vides, com el laboral. 
Fer més incidència política per a que els seus drets estiguin inclosos, en totes aquelles 
negociacions que com a Federació i Fundesplai es puguin fer. 

Proposta 5: 8 de març, enCORatja’ts per la igualtat (Marc Alcaraz, Esplai Espurnes, CP 
Proposta Educativa) 

 

El 8 de març, data reconeguda per l’Organització de les Nacions Unides l’any 1977, 
commemorem la reivindicació dels drets de les dones i l’eradicació de les desigualtats 
existents en tots els àmbits de la vida. Enguany, la celebració d’aquesta data suposa una 
nova oportunitat per difondre i reforçar els valors que estem treballant a través de la 
proposta educativa enCORatja’t. Amb aquesta finalitat, la comissió pedagògica ha 
elaborat l’activitat “Gimcana dones enCORatjades”. Aquesta activitat pretén els següents 
objectius: 
Donar visibilitat a les aportacions lluites, i descobriments que han fet o fan les dones 
però que moltes vegades queden invisibilitzades o no són prou valorades. 
Reflexionar sobre les desigualtats de gènere. 
Contribuir a que la nostra societat avanci envers la igualtat i al cultura de pau. 
 
Per aquests motius proposem: 
Que tots els esplais de la Federació se sumin a la celebració del 8 de març mobilitzant 
els infants, joves, famílies, equip educatiu i comunitat en general, en una acció 
col·lectiva a favor de la igualtat i per una societat lliure de discriminacions i violències. 
Que l’acció col·lectiva suposi el desenvolupament de l’activitat de la Gimcana “Dones 
EnCORatjades” juntament amb altres propostes que cada centre impulsi. 

Proposta 6: Més que mai, compromesos amb la pau, la democràcia i la llibertat (Junta 
Directiva) 

 
Presentació en vídeo 
 



Aquests darrers mesos estem vivint un greu i generalitzat retorcés democràtic que 
afecta a les llibertats i drets fonamentals de les persones, d’entitats i organitzacions i de 
les nostres institucions. Retrocés acompanyat de preocupants acusacions, crítiques i 
qüestionaments a l’acció educativa que portem a terme, tant a les escoles com en 
l’àmbit de l’educació en el lleure. 
S’acusa d’adoctrinament a mestres i educadors i educadores, d’involució educativa 
uniformitzadora, d’adoctrinament ideològic. Acusacions que generen sospites, 
desconfiances i que posen en risc el model educatiu català compromès amb la igualtat 
d’oportunitats dels infants, en la convivència i en els valors cívics i democràtics de la 
societat. Però a l’esplai i a  l’escola no adoctrinem. No adoctrinem, no! Ara això si, som 
incapaços de mirar cap a una altra banda davant el drama humà de totes les  persones 
refugiades i davant l’immobilisme, passivitat, fredor i menyspreu dels governs europeus. 
Compartim amb tots els infants i joves, de manera rotunda i clara, que totes les 
persones som iguals. Si iguals!. Sense distinció per la sort d’on han nascut, dels diners 
que tenen, de la llengua que parlen, de la persona que els agrada o de la religió que 
volen practicar. I amb aquests infants i joves, combatem els prejudicis, que de la mà del 
racisme i la xenofòbia, s’estenen socialment i ens fan menysprear l’altre. A l’esplai, mai 
ningú serà un “moro de merda”, ni el “sucada”, ni el “maricón”. No adoctrinem, no! 
Ara això si, no podem restar passius davant les manifestacions d’odi, de la repressió i 
violència exercida pels mandataris de torn davant persones pacífiques que defensen les 
seves idees. A l’esplai treballem cada dia, amb cada joc i cada gimcana, el valor de la 
convivència, del respecte, del diàleg i de la pau i la llibertat. Si, a l’esplai els valors cívics 
i de la democràcia són essencials. Les assemblees, les reunions de grup, les decisions 
col·lectives, la participació activa dels infants són la nostra aportació per ajudar a formar 
ciutadans i ciutadanes actives i compromeses amb la nostra societat. Som escola de 
ciutadania i som escola de llibertat. No adoctrinem, no! Els centres d’esplai som part 
del model educatiu català, sempre compromès amb la democràcia, el pensament crític, 
el respecte a la diferència i els valors de pau i llibertat. Ens solidaritzem amb mestres, 
educadors i educadores que es veuen qüestionats, i ens reconeixem com a 
indispensables, necessaris i imprescindibles. Recordem-ho sempre, i cridem-ho ben fort! 
Visca la pau, la democràcia i la llibertat!  
 
La Sheila Beltrán pren la paraula. Per aquests motius proposem: 
Adherir-nos com a Federació i des de les entitats, a les accions i mobilitzacions que des 
de la Plataforma Som Escola es proposin en suport a l’escola catalana i al model de 
cohesió social que aquesta representa. 
Que els esplais segueixin treballant críticament tot allò que succeeixi al seu voltant amb                   
els infants i les seves famílies, convençuts que la defensa de la pau, 

 
 Torn obert d’intervencions 

 

 

La Montse Agudo reprèn la paraula. Ara obrirem el torn d’intervencions i farem com sempre, 

recollirem les paraules i quan tinguem quatre o cinc començarem les intervencions. La idea és 

que siguin intervencions curtes d’uns dos minuts per poder donar cabuda a totes les persones 

que tinguin alguna cosa a dir.  

 

- El Marc d’Espurnes vol parlar sobre la proposta de les Ut’s. No sap si la proposta que feien 

s’ha arribat a entendre ja que no hi ha cap pregunta al respecte. Creu que és un canvi 

molt important de model respecte les UT’s molt positiu. Encoratjant per que puguin tenir 

més autonomia, un pressupost propi,, tot i que ja en tenen però s’ha de donar més suport 

i visibilitat a les UT’s, durant les activitats col·lectives. Es tracta de descentralitzar i 

empoderar més els diferents territoris. No sé si han hagut opinions o tothom ho troba 

fantàstic. 

 



- Carles Xifra, sobre la darrera proposta. Aquesta pressió sobre l’adoctrinament que s’està 

vivint a l’escola però especialment sobre el català aquesta ultima setmana, crec que és 

important i això no surt de qualsevol lloc. Estava a la Junta Directiva de l’Esplai Pubilla i 

vaig percebre la pressió sobre els equips, pares que qüestionen a les reunions, Fontsanta 

també tenia aquesta percepció... aquesta pressió s’està vivint a tot el territori i s’ha de 

treballar amb les famílies, estar oberts al que passa al nostre entorn, tenir clar la nostra 

missió i la dels nostres equips educatius, més enllà d’un posicionament polític. 

 
- Salva Carrasco, gràcies per donar-me la paraula. Vull parlar de dues coses que m’han 

cridat l’atenció. A la primera proposta parleu de les UT’s, jo crec que  sou una federació en  

dinàmica de moviment, no renuncieu a la historia que teniu alhora que es consoliden 

opcions que es van fer fa alguns anys i que us han portat molta feina. La segona cosa a 

comentar és que en les propostes que he escoltat hi ha una aposta pels joves, per la seva  

organització, la continuïtat dels infants als esplais, infants que esdevenen, monitors joves 

actors de les dinàmiques dels esplais. Ho he sentit moltes vegades a l’esplai. A mi el que 

m’agradaria és que aquesta vegada ens en sortim. Escoltant els que heu parlat de les UT’s 

potser no esteu al 100% del que voldríeu però crec que hi ha possibilitat de trobar relleus 

pels monitors, pels responsables de les entitats. Respecte la ultima proposta, alguns 

portem treballant des del mon dels esplais i de l’escola, mes de trenta anys per aconseguir 

un model lingüístic de cohesió social obert a tothom, que asseguri el domini del català i el 

castellà, i els esplais hem fet sempre una aposta per aquest model, no ha calgut que 

vingués el Parlament amb una llei per instaurar un model, per que feia molts anys que 

treballàvem en aquesta direcció. I a mi m’agradaria que tornem a posar sobre la taula la 

necessitat de continuar amb una tasca que és nostra fins i tot abans que la Generalitat i el 

Parlament la definís. Va ser a alguns barris on va començar la nostra història, ho vam 

treballar amb gent immigrant. Ens ho hem currat hi ho hem de defensar perquè és nostre, 

són moltes generacions de gent i moltes hores invertides i sempre des del respecte que 

mai no hem faltat a ningú. I això és un valor que és nostre i que crec molt adequada la 

vostra proposta. 

 

- Dani Celma de Associació Xino-Xano. Volia reafirmar la part del vídeo, molt emocionant 

felicitació als creadors, hi ha convocatòries, ja que estem intentant fer incidència política. 

Dimecres vinent, Som Escola, convoca concentracions davant de tots els ajuntaments i el 

dia disset de març hi ha convocada una super manifestació a Barcelona entorn al català i 

la no discriminació i tal. I el tema de la proposta educativa que vam parlar a la Junta i que 

no ha pogut sortir a les propostes, és molt important haver fet una proposta educativa 

parlant del tema de gènere, a vegades a la gent LGTBI ens hem sentit una mica 

invisibilitzades per que mai se sap on posar-nos  i estem contentes d’estar amb el tema 

gènere perquè forma part d’una mateixa discriminació. El que s’ha aconseguit amb 

aquesta proposta de la Federació és fantàstic però estaria molt bé donar a la proposta una 

volta de foc, per donar mes visibilitat a la gent LGTBI, que som molts monitors i monitores 

infants i joves que tenim aquesta necessitat i segur que ens ajuda a fer un món millor, 

que és el que demanem. En Marc Alcaraz respon, dient que efectivament amb el Dani i 

dues entitats, s’havia parlat de presentar una proposta però vam mirar els terminis i no 

estàvem a temps, respecte el tema LGTBI, encoratjant a no deixar-ho fora de la proposta 

un altre cop, que ja ens havia passat amb la proposta Mirall, per la igualtat d’oportunitats i 

l’àmbit LGTBI es va quedar fora. Aquest any el tenim escrit i està a la fonamentació de la 

proposta educativa, tot i que és cert que aquest any la part de formació s’ha centrat més 

en el tema de la igualtat de gènere. I com a Comissió de la Proposta hem parlat que 

aquest segon any volem que el focus estigui fixat en l’àmbit LGTBI i l’assetjament i la 

violència 0, temes ja treballats en alguns d’aquests aspectes. Recalcant la importància de 

la formació en aquest àmbit per ser un referent pels infants. 

 
 



Votacions 
 
 
La Montse Agudo confirma que ho ni ha més aportacions, es tanca doncs el torn d’intervenció, 
però, abans de procedir a la votació tenim la sort de tenir  amb nosaltres els nois i noies del curs 
de que ens acompanyen les persones que avui han participat de la formació de premonitors i 
procedirem al lliurament de diplomes. 
 
En Marc Alcaraz els demana que pugin a l’escenari junt amb el formador per fer el lliurament. Aniré 
cridant un per un i una persona del Secretariat us entregarà el diploma.  
 
Es lliuren els diplomes 
 
Aplaudiment pel Toni Cebrià que és el formador. En Jose i la Zaida, participants ens expliquen que 
s’ho han passat molt bé, que han fet dinàmiques per conèixer-se i han agraït al Toni la seva 
implicació amb ells. 
 
Foto del grup del curs de Premonitors 
 
 
La  Montse Agudo reprèn la paraula. Sense més intervenció passem doncs a les votacions, que com 
hem explicat al principi les farem en bloc.  
 
Actualment a la sala hi ha 43 entitats representades, de les quals 39 esteu presents i 4 han delegat 
el seu vot. Farem las votacions en ordre.  
 
Primer bloc: 
 

1.  Aprovació de l’Acta de l’AGO de 2017. 
2.  Aprovació de l’Acta de l’AGE de 2017. 
3.  Aprovació de la memòria 2017. 
4.  Aprovació del pre-tancament econòmic 2017.  
5.  Aprovació del pla d’actuació 2018. 
6.  Aprovació del pressupost 2018. 

 
I després per ordre totes les propostes que s’han presentat 
 

7.  Aprovació de la proposta 1.  
8.  Aprovació de la proposta 2. 
9.  Aprovació de la proposta 3.  
10.  Aprovació de la proposta 4.  
11.  Aprovació de la proposta 5.  
12.  Aprovació de la proposta 6.  

 
Recordar que les votacions són: vots en contra, abstencions i finalment vots a favor. A ma alçada 
es farà el recompte i s’informarà del resultat  
 

1 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGO de 2017 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

2 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGE de 2017 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

3 VOTACIÓ - Aprovació de la Memòria de 2017 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 



Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

4 VOTACIÓ - Aprovació del pre-tancament 2017 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

5 VOTACIÓ - Aprovació del Pla d’Actuació 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

6 VOTACIÓ - Aprovació del Pressupost 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

7 VOTACIÓ – Proposta 1  

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     2 Vots a favor:              180 

 

8 VOTACIÓ – Proposta 2 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

9 VOTACIÓ – Proposta 3 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

10 VOTACIÓ – Proposta 4 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     0 Vots a favor:              182 

 

11 VOTACIÓ – Proposta 5 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:     7 Vots a favor:              175 

 

12 VOTACIÓ – Proposta 6 

Votació per majoria simple Quòrum: 182 

Vots en contra:   0 Abstencions:    14 Vots a favor:              168 

 
La Montse Agudo dóna per finalitzada l’Assemblea General Ordinària, agraint a tothom la seva 
participació i seguidament obrim l’Assemblea General Extraordinària de la Federació 2018. 
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