
 
 

XXII ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
Propostes Assemblea 
 

Proposta 1:  Implicació en la Federació 

Presentada per: Associació Esplai Pingüí 

Breu descripció:  

La Federació la formem tots els esplais que hi estem adherits i la participació i implicació en 
el sí d'aquesta de tothom fa que aquesta avanci. 
En la actualitat el sistema de vots que permet votar a l'assemblea només té en compte la 
participació i no la implicació en una de les festes col·lectives en què hi estem presents: la 
Festa Esplai.  

Es reparteixin els vots d'aquesta forma, atorgant 1 punt per cada ítem. 
X ACTIVITAT QUE FACI L'ENTITAT 
Diari 
Cap de setmana 
Estiu 
X PARTICIPACIÓ 
AGO 
Festa Esplai 
Movidic 

 
PROPOSEM:  

Des del Pingüí demanem que la Junta Directiva entomi per aquest proper any una 
reflexió entorn al sistema de votacions que contempli la implicació de les entitats i 
que revisi si s'han d'afegir altres activitats col·lectives. 
 



 

Proposta 2:  CAMPANYA COL·LECTIVA PER LES MUNICIPALS 

Presentada per: Junta Directiva 

Breu descripció:  

La Federació Catalana de l’Esplai som una entitat sense afany de lucre viva, 
participativa i compromesa que impulsa el reconeixement social i educatiu dels 
centres d’esplai i n’articula diferents dinàmiques territorials a través del treball en 
xarxa. 
Treballem perquè infants, el jovent i les famílies esdevinguin ciutadans i ciutadanes 
compromeses amb un món millor. 
L’acció conjunta dels esplais que en formem part permet dinamitzar la vida 
associativa de molts municipis i contribueix a crear espais de participació i 
dinamització comunitària. 
És en el món local i des de la proximitat on es concreta la nostra acció educativa i 
social i on es desenvolupa la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes, 
particularment, dels més petits. 
 

Per això, proposem que:  
 
en un any d’eleccions, reivindiquem col·lectivament que és cabdal que les polítiques 
de l’àmbit local situïn la infància al lloc que correspon, com a ciutadania de ple dret; 
que es reconegui el paper del lleure en la cohesió dels barris i municipis, com agent 
educatiu i social; que es reconegui aquesta tasca a través del suport econòmic 
necessari i que permeti l’estabilitat i viabilitat dels projectes. 

 
 



 


