
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 22a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
El Prat de Llobregat, 23 de febrer de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA  22a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

 

 

 

Ordre del dia : 

 

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. 

 



Benvinguda: 

 

L’Asun Gil obre l’acte, dóna pas a un vídeo del full de ruta de la jornada que, per primer, cop hem 

fet amb format digital. 

 

Vídeo Full de Ruta 

 

Pren la paraula en Marc Alcaraz, ja que sembla que hi ha algun problema tècnic d’àudio amb el 

vídeo. Recalquem que són activitats que ja estan fetes, com a recordatori de l’any de tot el que 

s’ha fet. 

 

Seguidament la Sheila Beltran dóna la benvinguda. Estem a Centre Esplai de nou, en una jornada 

en què ens hem arreplegat prop de 400 monitors i monitores, de 42 entitats, de 30 municipis per 

tant hi ha representació de totes les Unitats Territorials. Preveiem una AGO de 2 hores, 

aproximades i seguidament donarem pas a AGE, on hem d’aprovar el relleu d’algunes persones 

de la Junta Directiva. Dono pas al Marc Alcaraz com a Secretari de la federació. 

 

Diapositiva Ordre del dia 

 

Bé com podeu veure a la diapositiva, hem fet alguns canvis respecte a anteriors AGO’s i hem 

recuperat un espai de reflexió, no tota l’AGO es farà aquí sinó que sortirem en grups per debatre 

diferents temes de l’Informe de Gestió i de temes claus del Pla d’Actuació de 2019. Així donarem 

més veu ja que darrerament teníem unes AGO amb tendències poc participatives. 

 

La documentació que podreu trobar a les carpetes és: l’Informe de Gestió i l’informe econòmic, 

les actes de l’AGO i l’AGE, les Propostes de les entitats que després es sotmetran a votació, 

informació que ja hem pogut consultar amb anterioritat i que han estat disponibles a la intranet. 

 

Cada any proposem una persona externa al moviment de la Federació per fer de moderador 

d’aquesta Assemblea. En aquest cas proposat al Víctor Garcia de Suport Associatiu, si ningú té 

cap inconvenient. 

El quòrum necessari per iniciar l’AGO en 1a convocatòria és de 33 entitats, la meitat més un. 

Actualment som 64 entitats federades, per tant hi ha quòrum suficient per començar l’AGO en 

primera convocatòria. Igualment passarem llista per verificar que totes les entitats que han 

confirmat la seva representació estan a la sala. 

 

 
ENTITATS AMB DRET A VOT 2019 VOTS 

1 FUNDACION ADIMIR 5 

2 GRUP D'ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA) 5 

3 ESPLAI LA BARRETINA 4 

4 CLUB D'ESPLAI BELLVITGE 6 

5 CENTRE D'ESPLAI DE CAN SERRA 6 

6 GRUP D'ESPLAI EL CASTANYOT 5 

7 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM 2 

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

9 CLUB D'ESPLAI DIVERSITAT LÚDICA 6 

10 CENTRE D'ESPLAI DRUIDA 4 

11 CENTRE D'ESPLAI EL NUS 6 

12 CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE 5 

13 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL RACONET 5 

14 ESPLAI ENDINSA'T 6 

15 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T 6 

16 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 6 

17 GRUP D'ESPLAI ESPURNES 6 

18 ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ 6 

19 CENTRE D'ESPLAI GIRAVOLT 4 

20 GRUP INFANTIL SANT COSME, CENTRE D'ESPLAI 6 

21 CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE 5 



22 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL (JOKIN) 2 

23 ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA LA CASA DEL SOL NAIXENT 3 

24 ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL LA MINA 4 

25 ASSOCIACIÓ ESPLAI LA MADUIXA 3 

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

27 CENTRE D'ESPLAI MAR DE SOMNIS 2 

28 ESPLAI MARCIANET 5 

29 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL MOWGLI 6 

30 ASSOCIACIÓ CULTURAL MuBe 5 

31 ESPLAI PICA PINS 4 

32 ESPLAI PINGÜÍ 6 

33 ESPLAI LES PINYETES 2 

34 EL GRUP DE POLINYÀ 6 

35 ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 6 

36 ESPLAI RIUROIG 5 

37 ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE 5 

38 SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I LES SEVES FAMÍLIES 3 

39 ASSOCIACIÓ ESPLAI LA TORTUGA CEIT 5 

40 CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL TREU BANYA 3 

41 CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE 6 

42 GRUP D'ESPLAI URAKA 2 

43 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA 5 

44 XINO-XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE 5 

45 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI 6 

   
  Entitats amb Vot Delegat 

 

Per tant i un cop passada llista per verificar l’assistència, tenim prou quòrum per a començar 

l’AGO que com hem dit moderarà en Víctor Garcia, que pren la paraula. 

 

Agrair-vos la vostra invitació. L’ordre del dia ja la teniu per tant podeu veure quins són els temes 

que es tocaran a aquesta AGO. Ara procediré a explicar una mica quin serà l’horari d’aquesta 

jornada. La primera part explicarem breument la memòria, durant uns 40 minuts, explicarem les 

actuacions que durant aquest curs passat s’han realitzat des de la Federació. Després cap a les 

12h ens dividirem en dos grups i estarem com un quart d’hora treballant en grup, després 

tindrem uns 30’ per posar en comú tots els resultats i el que hagi sortit d’aquests grups de 

treball. Després tindrem uns 30’ per tota la part econòmica i de pressupost, la resta del temps 

obrirem un torn de paraules i debat, sempre i quan no siguin en relació amb les propostes que 

s’hagin presentat i que s’hauran de votar. I ja a la part final, cap a les dues, procedirem a la 

votació de les propostes i la part més formal de l’Assemblea i finalment tindrem una darrera 

votació ja dins l’Assemblea Extraordinària per fer la votació de la renovació de la Junta Directiva. 

La idea és acabar cap a les dues o dues i deu minuts.  

 

 

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 2018 hem aplegat 64 entitats que 

desenvolupen 113 projectes d’educació en el lleure. Tenim presència a 18 comarques de 

Catalunya, fent xarxa i treballant per la comunitat en 47 municipis, tot per arribar a treballar per 

la felicitat de 17.129 infants i joves. Això gràcies a la impagable tasca de 1.500 monitores i 

monitors.  

 

Enguany ha estat un any especial per les Unitats Territorials, doncs hem pogut treballar en els 

projectes d’autonomia, tal i com vàrem resoldre l’any passat en Assemblea. Per al 2018 no s’han 

desenvolupat projectes concrets, però a la segona part de l’AGO tindrem la oportunitat d’escoltar 

els diferents plans d’actuació de cada UT per al 2019. 



De tot el que ha passat al llarg de l’any, destaquem la incorporació d’una nova entitat, Mar de 

Somnis. El reconeixement amb una Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona a la tasca de 

l’Esplai Druida. Unes jornades de Federació i un Movidic molt participats, tot i que ja superats per 

la jornada d’avui. I un 20N amb molta participació i una acció simbòlica molt vistosa i que encara 

avui ens ha acompanyat en aquesta primera part de la trobada. I amb això passo la paraula a la 

Glòria Pedró.  

Abans de començar, com que la Maria ha fet referència a la Medalla d’Honor de la Ciutat de 

Barcelona atorgada a Druida, comentar-vos que ahir es van donar els premis Ciutat de Cornellà i 

que a l’Esplai Mowgli i l’Esplai Fontsanta  juntament amb la resta d’esplais de la ciutat, se’ls va 

donar el premi d’honor de la Ciutat de Cornellà 

 

Àmbit Educatiu, Social i Formatiu 

 

Volem destacar dues potes importants. 

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 de dones 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. 

Al juny vam tornar a apostar pel II Festival Edufilms a la Filmoteca, va ser una mostra més del 

compromís dels joves amb la igualtat de gènere i la violència zero. Un projecte que va rebre el 

reconeixement en els Premis Jaume Ciurana de Civisme, i del que ens sentim molt orgulloses. 

Ja en el darrer trimestre de l’any la formació des de totes les mirades: equips, famílies, infants i 

joves, la creació de nous vídeo-espots i la posada en circulació de les maletes pedagògiques han 

estat els projectes puntal de l’arrencada de curs. 

També enguany l’acció col·lectiva del 8 de març, està impregnada d’EnCORatjat a través del 

Projecte Abracadabra, que ja heu rebut totes les entitats, i que és un projecte molt enriquidor per 

a treballar amb les entitats. 

Projectes 

Pren la paraula la Sheila Beltran que ens explicarà la part de projectes 

En aquesta part volem destacar les novetats a les comissions, amb un Movijove que com ja sabeu 

és un grup de joves que han fet molta pinya, més empoderats, una nova  aposta per la formació 

de la comissió de Suport ala Discapacitat i la creació de nous projectes de Petita Infància en 

algunes entitats de la Federació. 

També volem compartir el recolzament rebut per part de la Fundació en la campanya d’enguany 

de Salut Ocular. Assumint-ne el cost de les ulleres dels infants participants. Fem la campanya de 

l’IMO, on els hi fan als infants unes revisions oculars completes.  

A banda dels curtmetratges i espots, hem pogut impulsar nous i més projectes d’intercanvi de 

joves: 

 L’Esplai Tricicle a França aquest estiu 

 L’Esplai Espurnes acollint un grup de França a la seva ruta 

 Guadalhorce a la Palma 

 Pubilla a Mallorca 

 



Pren la paraula la Maria Ferrer per seguir parlant de l’estiu, a destacar l’Intercanvi, ha format part 

de més de 600 tandes entre casals, colònies, campaments i rutes que s’han portat a terme a 

l’estiu 2018 per part de les entitats de la Federació, amb la participació de més de 32.000 infants 

i joves, el que ha representat prop de 180.000 estades. 

La campanya de beques que ha repartit 5.275 beques entre 1.872 infants i joves de 1.235 

famílies. 

Proposta Formativa Global 

En Marc Alcaraz ens explica la part de formació. Explicar que a l’Informe de Gestió hi ha una 

errada, hem format 101% de monitors. Segons les dades recollides a les enquestes anuals, 

actualment tenim un 15% dels equips amb titulació de directors/es, un 41% amb titulació de 

monitores i la resta, un 45½ sense titular. Últimament estem obrin dos grups per any de 

monitoris i directors en cursos intensius a l’hivern i estan sortint molt bé. Fins i tot aquest any 

hem programat 1 de monitores i dos de directores. Justament les Propostes Educatives ens 

serveixen per desplegar tota una estratègia formativa al voltant de temes com l’EnCORatja’t, 

temes de gènere, LGTBI, assetjament... ja sabeu que aquest any engeguem nova proposta que 

ens permetrà introduir noves formacions. Aprofito per entomar el tema de la formació bonificable. 

Que no oblideu que les entitats que teniu gent contractada, disposeu d’un crèdit anual per fer 

formació que no heu de deixar-lo passar i que des del Centre de Formació podem fer propostes a 

mida en funció de les necessitats que l’entitat tingui, De fet tot això de fer cursos de monitors de 

forma territorial té a veure amb una estratègia de comunicar-nos i veure quines són les 

necessitats existents i a partir d’aquí desplegar una sèrie de propostes formatives que s’ajustin a 

aquestes necessitats.   

 

 

Àmbit de Gestió 

 

L’Asun Gil comenta que de l’àmbit de suport a la gestió on bàsicament intervenen en col·laboració 

els diferents departaments de la fundació. 

Una de les propostes d’aquest any es posar a disposició  de totes les entitats un coreu electrònic 

que us permetrà expressar els vostres suggeriments o queixes i que ho rebran els membres de la 

JD que estan a les comissions i que es reuneixen de forma periòdica amb  i faran de de canal 

directe amb els diferents serveis de la casa.  

De l’àmbit de suport a la gestió volem destacar la instal·lació d’un nou antivirus i el System 

management, que permet als tècnics fer valoracions preventives dels equips. 

També destacar les accions del departament de laboral arrel de la proposta educativa 

EnCORatja’t, entre les que hi ha una proposta d’assessorament en la elaboració de plans 

d’igualtat de les entitats. No només a les entitats sinó també amb els clients de suport. 

A nivell d’instal·lacions a les escoles de natura destacar la bona valoració mitjana dels esplais en 

relació a les instal·lacions, la incorporació d’activitats EnCORatja’t en els programes pedagògics i 

algunes reformes i noves propostes com el bosc vertical i els treballs per equipar el campament 

amb dret a cuina a Rectoria. Recuperar-ne les cuines autogestionables del campament d’Àger i 

Les Codines. 

Queden reptes per millorar però des de les comissions d’enllaç seguim treballant i cercant nous 

canals de comunicació entre les entitats i la comissió 

A partir d’ara us podreu comunicar amb les persones de la Junta que assisteixen a aquestes 

comissions a través de  

comissiosuport@fundesplai.org i comissiocases@fundesplai.org 

En Carles Xifra ens explica les inversions que s’estan duent a terme. S’està refent la piscina de El 

Company i s’està refent el terra i adaptant a la normativa de sostres de cases de colònies A 

Porxos. També el projecte del pàrquing de Sau, amb plaques solars que proporcionaran 

electricitat a les cases. 

mailto:comissiosuport@fundesplai.org
mailto:comissiocases@fundesplai.org


Àmbit Organitzatiu, Participació i Xarxes 

A la Memòria teniu totes les xarxes externes amb les que treballem de forma habitual. Som 

conscients que més enllà del treball intern que fa la Federació, necessitem d’altres  per treballar 

de forma conjunta amb visió externa. A destacar la Xarxa pels Drets dels Infants, al Centre 

promotor d’Aprenentatge Servei que és la que ens sacseja a nivell metodològic, la feina feta al 

Grup d’educació 360 amb altres grups de lleure per reflexionar sobre competències estem 

aportant i com es vincula això amb la comunitat eductiva.  

O un treball fet amb el Marc Alcaraz, des del Secretariat, dinamitzat i liderat per Joventut amb 

experts del lleure, on s’està discutint la possibilitat d’algun nou decret que ens afecti com a 

sector. Nosaltres hem defensat el nostre model divers, amb entitats de diari, de cap de setmana, 

voluntaris, entitats que treballen la diversitat funcional, etc. 

El Marc Estratègic de Fundesplai, amb la participació de la Junta Directiva i d’altres entitats de li 

Federació. Han participat prop de 20 persones vinculades a la Junta Directiva i als esplais de la 

Federació. 

Ara segueix la Maria Ferrer. Com heu pogut comprovar amb l’AGO i en alguns altres projectes 

com les comissions i les Unitats Territorials, seguim apostant per la intrafede. 

En els darrers mesos de l’any hem donat un petit impuls a les Xarxes Socials, especialment a 

twiter, malgrat i hem de continuar treballant. 

Ja fa més d’un any de la posada en marxa del Banc de Recursos de la Federació, i podem dir que 

ja hi tenim recollides més de 100 activitats, demanem que poseu en coneixement dels vostres 

equips per tal que sigui realment una eina útil per a totes. 

Avui, al taulell de les inscripcions hem tingut a la disposició de les entitats el full de recollida de 

dades dels monitors i monitores, tal i com portem fent en les darrers trobades amb l’objectiu de 

construir una base de dades fiable i que acompleixi amb tots els criteris de la nova llei de 

protecció de dades.  

L’Asun demana si us plau que les entitats facilitin als seus monitors el full de protecció de dades 

per no haver de demanar constantment les mateixes dades. És important poder enviar correus 

directes als monitors per que les possibilitats de curs decrets o normes, nous arribin a tothom i 

poder construir un grup que es beneficií de las informacions.  

En Víctor Garcia pren la paraula i explica com seguirà la trobada. La idea és que ara marxem tots 

als grups de treball i dedicar una mica més de temps ja que anem molt ràpids. 

L’Asun explica la dinàmica. Tenim 11 formacions a més de cinc grups de reflexió i ens  hem de 

distribuir pels esplais de la casa.  

Indicacions Grups de reflexió 

Àmbit Educatiu, Social i Formatiu I        Sala Duna (2a)               Luci 

Àmbit Educatiu, Social i Formatiu II       Sala presidència (2a)      Mireia 

Àmbit de Gestió                                   Sala Fartet (1a)              Rosa 

Àmbit Organitzatiu i participatiu            Sala Picot (2a)                Àlex 

Propostes Municipals                          Auditori 

 

Es passa llista per verificar que totes les entitats registrades aquest matí estan a la sala. Només 

l’Esplai Picapins ha hagut de marxar i ha delegat el seu vot al Carlos Camacho de Enlleura’t.  

 



Està tothom, doncs reprenem l’Assemblea. Un cop verificat en Víctor Garcia reprèn la paraula. 

Anàvem molt bé de temps tot i que ara em perdut una mica en els grups, segur que ho 

recuperem. Ara tenim 15’ per posar en comú els projectes de les Unitats Territorials i després 

farem les conclusions del Pla d’Actuació. Aquest seria el primer bloc. El segon bloc és tota la part 

econòmica que explicarà l’Asun i després la presentació de les Propostes, el temps de reflexió i ja 

la part de les votacions. I finalitzarem amb l’Assemblea Extraordinària on farem votació en bloc. 

 

Àmbit territorial  

UT Barcelonès. 

En Pau de l’Esplai Druida que ens explicarà el Projecte de l’UT Barcelonès pel 2019. La nostra 

proposta rep el nom de Monitrobada Barcelonès, vam veure que dins la nostra UT teníem unes 

entitats que per les seves característiques ens presentaven unes oportunitats molt grans que no 

s’estaven aprofitant. A proposta de Pubilla i Bellvitge es va intentar dibuixar un espai on els 

infants amb  característiques diferenciades entre ells poguessin compartir les seves experiències. 

Ens vam adonar que els mateixos monitors no coincidíem en espais per això es va optar a fer un 

pla a dos anys i aconseguir primer cohesionar als monitors que d’aquest forma quan estem a 

diferents activitats i espais a, estem sempre amb gent coneguda i que aquesta complicitat es 

pugui traslladar als infants. Trobades en dissabte, per dur a terme tallers, crear un banc de 

recursos. No per ser monitors o voluntaris no podem gaudir d’actes lúdics, d’aquí la idea d’un 

dinar popular. És a dir, per crear un projecte sostenible i fort al llarg del temps necessites que els 

responsables del projecte creguin els uns en els altres i per això necessites crear els espais on els 

hi sorgeixin dificultats i on puguin resoldre-les entre ells. A veure que tal surt. 

UT Baix Llobregat 

La Sara de l’esplai Pingüí ens presenta el projecte de l’UT Baix Llobregat. Volíem fer també una 

trobada de monitors per crear vincles, tal i com ha explicat en Pau. Ja tenim proposta de data per 

que tothom ho posi al seu calendari. La data és el 20 d’octubre i volem fer quatre accions 

formatives, jocs i dinàmiques i un dinar. També volem que les entitats facin vídeos per presentar-

se i aprofitar per penjar-los a la web de la Federació. Durant el curs, no volem forçar-ho però si 

alguna entitat ho vol fer, alguna activitat conjunta. Acompanyament als actes institucionals i el 

que tenim previst és una participació d’uns 120 monitors, per fer els tallers i el dinar. 

UT Anoia-Alt Penedès 

Presenta l’Esplai Giravolt. Havíem agafat el tema de les trobades, fer com una mena de Ral·li, 

reunir-nos a Masquefa totes les entitats de l’UT  i fer activitats conjuntes que generessin 

coneixença entre els infants. Seria en format de cap de setmana, 4 i 5 de maig i es mirarien de 

fer dinàmiques de cohesió entre els grups i accions per descobrir el territori de Masquefa i alguna 

gimcana, jocs de nit, carrera de quàdrigues per facilitar les interrelacions. Respecte el tema 

pressupost només estaria el  transport que no seria massa car ja que Masquefa té estació de tren 

i després els àpats i el material de les activitats. Per dormir doncs a l’esplai o en un espai cedit 

per l’ajuntament. 

UT Nord 

En Carles Camacho d’Esplai Enlleura’t ens explica que en la línia de la resta d’UT’s,  la setmana 

passada van realitzar la seva trobada amb els monitors per fer vincle i preparar la trobada amb 

els infants i a la vegada fer unes formacions. Ens van acollir a l’Esplai Marcianet a Sant Bartomeu 

del Grau. Primer vam fer una dinàmica abans de separar-nos per les formacions. Vam incorporar 

a joves de l’esplai a més dels monitors. Es van fer dues formacions. Jocs de taula i recursos 

musicals i cançoner. Desprès el dinar de germanor amb uns 40 participants. El pressupost es va 

destinar  a l’autocar que ens va portar allà. Com ja sabeu degut a la distància entre les entitats 

d’aquesta UT es fa  més difícil per trobar-nos. I l’altra part del pressupost va ser per pagar les 

formacions que es van fer. 

 

 



UT Sud  

En Ricard de l’Esplai les Pinyetes és qui ens ho explica. Que ells volen seguir la línia de l’UT Nord, 

i fer una trobada formativa de monitors de les entitats. El pressupost el destinaria al transport ja 

que les nostres entitats també es troben distants entre elles. El lloc encara no es sap i mancaria 

per concretar però la idea seria aquesta i si cal dinar doncs també. 

UT Vallés 

L’Anna d’Adimir. La nostra Ut es petita, només 7 entitats i la idea seria similar a la resta d’UT’s. 

Fer primer una trobada entre els monitors  perquè tenim diversitat i pensem que és important 

conèixer sobre els nostres nens i després una activitat conjunta amb els nostres infants i joves. 

La Luci ens va passar una enquesta per veure quines són les nostres necessitats i les nostres pors 

i ara hem de veure com ho quadrem. 

Ara abans de passar als grups de reflexió   penseu que el proper any el que farem en aquesta 

part de les UT’s és veure com han evolucionat aquests projectes, ja que formen part del Pla 

d’Actuació de la Federació i està en el pressupost. I farem també les propostes del 2020. 

Reprèn la paraula en Víctor Garcia. Utilitzarem el padlet  i donarem torn de paraula a cada àmbit 

per explicar les actuacions que proposen. 

 

Presentació Conclusions Pla d’Actuació 

Àmbit  Educatiu, Social i Formatiu, que el portava la Luci.  

Jacobo de l’Esplai la Mina i l’Aida de Fontsanta . la primera idea era  Incorporar als infants per 

detectar necessitats com a investigadors de barris amb propostes d’ApS. Projectes d’APS per 

joves amb diversitat funcional. L’Esplai Xera tenia una idea molt interessant de fer turisme 

inclusiu . Aprofitar els recursos del Barri per fer xarxa i crear activitats Inter generacionals. En 

l’apartat de la tecnologia la idea anava una mica per despertar la sensibilitat artística amb la 

fotografia sobre tot com a eix de reflexió amb esperit crític. Trencar la idea de caritat, sinó 

construir per donar.  Aprofitar els recursos de cada barri per crear cohesió i facilitar que el jove 

surti i conegui el seu entorn. I per acabar, fer projectes educatius en el marc digital, utilitzant 

noves tècniques de gamificació com l’escape room i similars.  

Àmbit  Educatiu, Social i Formatiu II, que el portava la Mireia 

Som la continuació de l’altre grup, el que hem recollit és buscar espais en els calendaris  de les 

entitats per fer formacions específiques escollides pels monitors i crear espais per compartir les 

formacions fetes pels monitors individualment. No perdre la trobada de cap de setmana. També 

s’ha parlat de facilitar als esplais un diccionari de vocabulari inclusiu. Buscar com donar 

continuïtat a les propostes educatives anterior i continuar treballant-les per que no es quedin en 

una cosa puntual. També hem parlat que estaria bé fer un mur d’idees dels infants per a properes 

propostes. De cara al Dudi s’ha parlat d’enfocar-ho als nens refugiats, amb estadístiques, la 

creació d’un hastagg específic, petits vídeos espot que parlin sobre les seves experiències de vida. 

Incorporar la proposta educativa a totes les activitats així com dotar de formació als equips 

educatius i eines orientades a la proposta educativa. També hem parlat de a creació d’un espai de 

reflexió on compartir entre els monitors les seves experiències en el monitoratge. Jornades 

d’activitats obertes al barri i d’acció comunitària, els esplais al carrer. Ampliar el projecte educatiu 

amb la proposta educativa. Incrementar la formació de monitors-es i directors-es en tots els 

àmbits territorials on està present la Federació. Fer formació itinerant per arribar a tots els 

territoris. Promoure el banc de recursos per recollir experiències d’ApS de les diferents entitats i 

compartir-les per aprendre d’elles. Donant-li força de nou al bloc. Aprofitant les xarxes socials per 

promoure les propostes i de cara a la Federació donar suport en les relacions amb els 

Ajuntaments per realitzar projectes d’ApS, que a vegades no donen importància a les entitats si 

no venen recolzades per algú més gran com la Federació.  

Àmbit de Gestió, amb la Rosa Monserrat 

Hem aconseguit tres punts. Érem  entitats molt diferents tant en qüestió d’activitat, com de 

volum com de projectes però hi havia una cosa igual entre nosaltres, que és la llei. Una sèrie de 



requisits que hem d’acomplir si o si. La llei de Transparència, de Protecció de Dades. Siguem com 

siguem ho hem de fer i ho hem de poder demostrar. Això ha generat un debat que requereix 

temps, recursos i diners als esplais, i hem de ser conscients d’això, si passa alguna cosa, el 

responsable hauria de fer-se càrrec.  Caldria treballar en la idea de tenir un pla d’acollida si són 

nous o d’actuació si s’ha d’actualitzar. Un pla d’acollida a nivell de gestió, que s’ha de fer si passa 

quelcom a l’entitat. Hem de revisar si fem les coses be i com les hem de fer, recollir tot això en 

un document i establir un mínim protocol que compartiríem amb la Federació. Un cop tinguem 

aquests plans poder fer un seguiment, per calendaritzar els canvis de junta les renovacions de 

poders i que no ens passi ni esquitxi a ningú. 

Àmbit Organitzatiu i participatiu, dinamitzat per l’Alex Collante        

Marc Solà de l’Esplai Tricicle, i Guillem de Bellvitge que ens parla de la primera idea, és respecte 

a la base de dades i la seva actualització. Potser seria més fàcil un espai online on es poguessin 

actualitzar les dades, sense excloure que el monitor o monitora, si ha de signar algun paper ho 

faci i que sigui responsable de mantenir les seves dades actualitzades. La segona acció va en la 

línia de donar recolzament per part de les entitats a aquella entitat que tingui necessitat. No es 

diu que no es faci sinó que hi hagi la facilitat de parlar entre les entitats i donar aquest suport de 

forma conjunta. També havia sortit la proposta de fer la propera Festa Esplai al Parc de la 

Ciutadella i després anar al Parlament a queixar-nos per la manca de recursos.  Crear un butlletí 

o similar de notícies que donin la importància que cal als continguts educatius que treballem. 

Conscienciar que és important difondre el que fem. L’altre acció anava destinada a crear un espai 

en el marc de la Junta Directiva per discutir, reflexionar i donar idees en el Marc de la Federació. 

Proposàvem generar un treball previ amb les UT’s per debatre-ho a AGO i extreure les accions a 

debatre posteriorment a la Junta Directiva.  

L’Asun en nom del Secretariat, fer un incís i  donar les gràcies a aquest darrer grup que ha 

treballat en una de les propostes que després hem d’aprovar, però en tot cas tenim pla d’actuació 

per més d’un any amb tot el que ha sortit, i tenim per davant una bona teca per treballar, des de 

la Federació i des de les pròpies entitats. Elaborarem un full de ruta amb totes les accions que 

hem de fer el proper curs i ho annexarem a la Memòria anual i a l’Informe de Gestió. 

Propostes Municipals                             

En Marc Alcaraz fa el resum de conclusions. Hem debatut aprofitant que arriben eleccions 

municipals. Fa quatre anys ja ho vam fer com a Fundació, redactant un document amb les 

polítiques que crèiem  que s’havien de prioritzar des dels municipis en relació amb el lleure, ara el 

que hem fet és agafar aquest document, juntament amb un de la PINCAT que té 40 propostes i 

debatre sobre quins temes creiem que s’haurien de posar sobre la taula com a Federació. Tres 

grans temes són els que han acabat sortint: un dels temes és el de la inclusió lligat al tema 

d’immigració, diversitat funcional, gènere com els municipis incorporen aquest temes i ens donen 

suport a les entitats per fer activitats. Veure que hi ha recursos a l’escola i no a l’esplai doncs no 

pot ser aquesta diferenciació. Respecte el gènere, s’ha parlat de les polítiques d’igualtat, després 

de dos anys de reflexió amb L’Encoratja’t, podíem exigir als Ajuntaments que es posin les piles. 

També hem parlat del reconeixement a les entitats, respecte el tema dels convenis, amb la nova 

Llei de Transparència cada cop és més difícil establir convenis, licitacions anuals. La nostra 

diversitat fa que sigui difícil unificar però podríem tendir a copiar altres polítiques, en concret al 

País Basc sobre la concertació, bé és un tema on hi ha molt a debatre. Sobre la participació 

infantil, s’ha parlat dels consells infantils que surten bàsicament des de l’escola al Consell infantil, 

sense tenir en compta la mirada del nen de l’esplai o del lleure en general, sempre la mirada és 

escola-centrista. Reclamen que hi hagi una mirada cap a l’infant enlloc de ser un tema econòmic. 

Aquest és un tema que ja es va tracta en junta. Valorem llençar una campanya, juntament amb 

l’inici de la campanya municipal, com a Federació amb un hasthtag on cada esplai pogués fer una 

interpel·lació directa als seus candidats del seu municipi, preguntant-li sobre una temàtica 

concreta. I plantegem fer-ho com a Federació en els temes més genèrics, amb vídeos i informes,  

i els esplais amb les preocupacions més concretes com a entitat.  

Ara l’Asun ens explicarà el tancament econòmic i el pressupost 2019. 

Àmbit Econòmic 



Com altres anys podeu trobar la informació general a l’Informe de gestió, a més  podeu trobar a 

les carpetes que us hem facilitat trobareu un informe econòmic on s’expliquen les desviacions de 

les partides d’una forma una mica més exhaustiva. 

Ha estat un any 2018, amb un volum econòmic de 175.379€ (pendents d’auditoria) però amb un 

resultat negatiu de -4.698€ (2,7%) fruit de la retallada de l’IRPF (16,5% des de 2016). Aquest 

resultat negatiu va contra el fons social que quedaria en 25.810€.  

La retallada afecta també a l’exercici 2019, presentem un pressupost amb un volum econòmic de 

163.797€. Amb un risc de 18.356€ en nous projectes a aconseguir. Aquesta retallada ens ha fet 

reduir algunes partides com la de pressupost de les Unitats Territorials que tot i que l’any passat 

no es va tocar hem hagut d’ajustar-la, la bossa per a formació o l’aportació per a activitats dels 

casals d’estiu a través del catàleg. 

Tot i això treballarem perquè els nous projectes a assolir puguin recuperar si no la totalitat una 

part de les pèrdues en aquestes partides si fos necessari. Tot i així creiem que amb aquestes 

mesures podrem realitzar tots aquests projectes dels que hem estat parlant. 

 

Podeu veure a les diapositives i a l’Informe Econòmic amb gràfics que al marge del pressupost de 

Federació que es vota i s’aprova a l’AGO, hi ha altre informacions econòmiques que considerem 

importants de compartir. Aquestes dues parts de despeses no estan incloses dins el Pressupost 

de Federació sinó de Fundació. 

 Cost del personal del Departament d’Esplais 

 Aportació en beques i ajuts en espècies 

Podeu veure als gràfics la distribució dels ingressos i les despeses de forma més detallada. 

 



L’Esplai El Nus manifesta la seva preocupació respecte a les ajudes en les beques d’estiu. Voldrien 

saber si la partida tindrà un aminorament gran per estudiar altres formes de finançament. 

En Carles Xifra comenta que la retallada d’IRPF, tot i ser important, no afecta directament a la 

part de les beques d’estiu, sinó més bé als preus de les Cases de Colònies. És un problema que 

pensem que podrem solventar. Tenim paraula del Govern de que es mantindrà el tema de beques 

tot i que fins novembre no resoldran i per tant parlem d’uns diners que ja ens haurem gastat. La 

Clara comenta que podríem mirar d’ajustar ara els imports que atorguem, reforçant els requisits i 

si després és més doncs ja es repartiria. En Carles comenta que no hi ha marge de temps per 

actuar i que el millor és que les entitats pressionin als Ajuntaments dels seus municipis. El que no 

s’ha de fer és deixar de fer colònies perquè l’Ajuntament consideri més important prioritzar els 

casals, que duren més setmanes, que les sortides, rutes o campaments. Les entitats, comenta el 

Marc Alcaraz, han de poder plantejar davant els organismes oficials, la importància pedagògica i 

de interrelació d’aquests tipus d’activitats, amb independència de la seva durada inferior. 

Presentació de Propostes 

 

El Victor Garcia reprèn la paraula per donar pas a la part de les propostes, que les entitats de la 

Federació ens han fet arribar i que podeu trobar a les carpetes.  

Proposta 1: Implicació en la Federació (Sara Díaz, Esplai Pingüí) 

 

La nostra reflexió a l’Assemblea de l’entitat va ser que 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 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 de l’Esplai Pingüí 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 (Aida Durán, Junta Directiva) 

 

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. 

 

En Victor García obre un torn de paraules a les persones assistents al voltant del que s’ha explicat 

(informe de gestió i propostes) i també per tal que puguin fer qualsevol altra aportació. 

Demanem que sigueu breus i així podem recuperar una mica del temps perdut. Demanem també 

que  intervingui 1 persona per entitat. Aixequeu les mans i anem fent grups per a que tothom 

pugui intervenir. 

 

 

 Torn obert d’intervencions 

 

Enric de l’Esplai La Maduixa,  volem reforçar la idea que hi hagi dret a cuina als terrenys 

d’acampada i a les cases de colònies. És una realitat que ens trobem amb unes cases i terrenys 

fantàstics però que podrien abaratir els preus si portéssim nosaltres el nostre menjar. 

 

Pregunta col·lectiva, nosaltres tenim problemes en descarregar-nos amb el certificat digital, 

potser per la plataforma que utilitzem,  sabem que hi ha més entitats que també estan tenint 

problemes i el certificat és necessari per poder presentar-nos a subvencions dels Ajuntaments, 

districtes i demés organismes públics. Ens agradaria parlar directament a través de la Federació 

amb aquests organismes públics per que adaptin els seus sistemes operatius i es solucioni aquest 

problema. El Víctor aclareix que el problema ve perquè treballen amb MAC i els sistemes 

operatius de l’Administració no funciona bé amb aquest sistema. 

 

En Carles Camacho de l’esplai Enlleura’t. Vull fer una reflexió i una pregunta; Sobre la proposta 

primera de l’esplai Pingüí, lògicament estem d’acord en que la implicació és important però alhora 

hem de fer la reflexió de que no totes les entitats són iguals i cadascuna té les seves dinàmiques. 

Una entitat de cap de setmana que ja li costa venir a Festa Esplai, amb tres o quatre famílies i 

nens, a més no pot implicar-se en  realitzar també una activitat. Hi ha anys que si que es pot fer 

però d’altres no. L’altre qüestió és sobre el tema de realitzar una altre activitat col·lectiva. Si s’ha 

de votar per fer-la m’agradaria saber més, ja que nosaltres per exemple, tenim el problema de la 

distància, venir a fer una activitat a la zona de Barcelona té un cost, desplaçaments, per tant la 

pregunta a la Junta Directiva seria: en el cas de que sortís aquesta proposta imagino que el 

següent pas seria votar en Assemblea el canvi de votacions. 

 

L’Asun corrobora que efectivament la proposta de l’esplai Pingüí, emplaça a la Junta Directiva a 

debatre sobre un canvi en el sistema de votacions, però que en tot cas s’hauria d’aprovar en 

Assemblea Extraordinària perquè és  un canvi de Reglament Intern. 

 

En Marc Alcaraz comenta que en el moment en que això passi es passaria a comunicar-ho a totes 

les entitats, la proposta és iniciar el debat i un cop en marxa que tothom pugui dir la seva opinió.   

També vull destacar com a membre del Secretariat que en el seu moment va dedicar més d’un 

any a redactar aquest reglament, que aquestes tres activitats no es van decidir de forma atzarosa 

sinó que també es va valorar que la forquilla de vots va d’un a sis i que si alguna entitat no pot 

anar aquell any a alguna d’aquestes fites només es perd un o dos vots. Creiem que per això és un 

sistema prou representatiu com per a que si realment hi ha una demanda, es pugui detectar les 

necessitats o inquietuds de les entitats i seguir veient-se representats igual que si fos un vot per 

entitats però vam decidir fer-ho així per premiar d’alguna forma la implicació de les entitats. 

Respecte el tema de la campanya col·lectiva, com a entitat ens preocupa que durant aquest 

temps de crisi les entitats ens hem dedicat a apagar focs i això ens ha tret temps de dedicar-nos 

a fer incidència política i ajudar a solventar els problemes socials i no només cada quatre anys 

sinó sempre. 

 

Això és més que res un dubte. Tal i com s’ha plantejat l’any 19, pensem que  des de la Fundació i 

també des de l’esplai Druida tenim la sensació que sempre s’ha apostat  per una  pedagogia 



responsable dins la pròpia entitat, a moltes entitats els hi deu passar, som nosaltres mateixos els 

que gestionem les subvencions, som nosaltres els responsables de presentar la memòria, rendir 

comptes davant les administracions publiques. És un model molt interessant, també s’han 

adoptat altres alternatives com pot ser dotar l’UT amb un pressupost específic, designar uns 

referents cap a l’esplai on es poden referir de forma individualitzada amb un tracte molt proper. 

La meva pregunta és precisament, veient aquestes accions ara s’ha optat per una acció conjunta, 

per concentrar la força al menys de cara a aquest any 2019 per obtenir els objectius comuns, es 

seguirà avançant en aquest model federal, on cada entitat vagi obtenint cada cop més capacitat 

per prendre les seves decisions a nivell econòmic i d’altres o es pretén  que la Fundació acabi sent 

un punt de trobada i que acabi la última paraula quedi sempre en mans de la Fundació?. 

 

Ricard de l’Esplai Pubilla, a la proposta dos a la part descriptiva parla del jovent, dels infants i les 

famílies però a la part propositiva fa referencia només a la infància, entenc que tal i com explica a  

la part descriptiva fa referència a tota la actuació en el lleure en general que fem.  

 

Carles Xifra, respecte a la intervenció de l’esplai Druida. Sobre el model que parles no sé si t’he 

arribat a entendre bé. Cada esplai es totalment lliure de prendre decisions per això estem 

precisament en una federació, que el que fa és dinamitzar un espai col·lectiu que permet créixer 

a cada una de les entitats sense imposar un model, sense imposar una visió determinada. Com a 

Federació Catalana de l’esplai som una de les federacions que més diversitat de models hem 

impulsat entre les nostres entitats. Una altre cosa és que considerem que fer campanyes 

col·lectives ens dona més força alhora d’impulsar els nostres objectius. O els mínims que 

considerem com a col·lectiu hem de tenir, però no sé si és exactament el que estaves plantejant. 

 

No anava per aquí, precisament el model que dius es beneficiari per a totes les entitats la 

pregunta era si ara de cara al altres anys vinents, a la Junta Directiva havia sortit alguna altre 

iniciativa per continuar amb aquest model de pedagogia o si ara mateix s’havia arribat  a un 

moment, al 2019 s’havia de parar, estabilitzar el que ja hi havia i després seguir avançant cap a 

aquest model encara més federat, sense perdre òbviament la referencia de Fundesplai com a 

capità o coordinadora depenent del model que es vulgui plantejar. 

 

En Marc Alcaraz respon dient que precisament el tema de les Ut’s ha sigut el primer pas de 

començar a distribuir, avui hem començat precisament a veure el que s’havia proposat , amb les 

vostres explicacions i el rendiment de comptes del proper any, com una forma de reivindicar la 

força del territori. El que volem és una doble via, les qüestions comunes treballar-les de forma 

conjunta i les inquietuds individuals treballar-les de forma més individual amb els nostres tècnics. 

 

L’esplai Uraka, la meva pregunta és sobre el suport amb les administracions publiques, ja que 

estem en aquest moment de reivindicacions, intentar com a Fundesplai no quedar-nos només 

perquè son eleccions sinó seguir fent reivindicacions com a entitats de lleure de Catalunya, 

quelcom de col·lectiu. En alguns temes no se’ns véu prou i volem que es reconegui el que fem. 

anar una mica més enllà fent un document o similar. 

 

La Sara fa un aclariment, la proposta de  no es fer canvi de vots sinó que es faci un debat des de 

la Junta Directiva sobre si aquest reglament que vam elaborar funciona i si no ho fa perquè es 

dóna aquest cas. Si en aquell moment es va acordar que tothom acompliria les normes que vam 

decidir entre tots estaria be fer un debat per veure qui ho fa i com ho està fent. 

 

Passem a les  votacions 

 

Votacions 

 

Es realitzaran en tres blocs i un quart bloc. El quòrum que tenim és de 45 entitats representades i 

213 vots. S’aprovarà la votació per majoria simple. 

 



Primer bloc: 

 

Votació 1: Aprovació de l’Acta de l’AGO de 2018. 

Votació 2: Aprovació de l’Acta de l’AGE de 2018. 

 

Segon bloc: 

 

Votació 3: Aprovació de la memòria 2018. 

Votació 4: Aprovació del pre-tancament econòmic 2018.  

Votació 5: Aprovació del pla d’actuació 2019. 

Votació 6: Aprovació del pressupost 2019. 

 

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

 

Votació 1: Aprovació de la proposta 1.  

Votació 2: Aprovació de la proposta 2. 

 

 

1 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGO de 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

2 VOTACIÓ - Aprovació de l’Acta de l’AGE de 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

3 VOTACIÓ - Aprovació de la Memòria de 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

4 VOTACIÓ - Aprovació del pre-tancament 2018 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

5 VOTACIÓ - Aprovació del Pla d’Actuació 2019 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

6 VOTACIÓ - Aprovació del Pressupost 2019 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

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

 

7 VOTACIÓ – Proposta 1  

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   37 Abstencions:     29 Vots a favor:              147 

 



8 VOTACIÓ – Proposta 2 

Votació per majoria simple Quòrum: 213 

Vots en contra:   0 Abstencions:     4 Vots a favor:              209 

 

 

En Víctor Garcia  dóna per finalitzada l’Assemblea General Ordinària i seguidament obrim 

l’Assemblea General Extraordinària de la Federació 2019. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marc Alcaraz Díez                               Sheila Beltrán Arias 
Secretari                  Presidenta 

 


