
XXXII AGO D’ESPLAIS CATALANS

Horta, 1 de desembre de 2013

1. Explicació funcionament AGO 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA

• Elecció de la secretària (Júlia Farell) i de la moderadora (Jana Alentorn) a l'AGO

Es fa la proposta de Constitució de la Mesa, proposant a la Júlia com a secretària, i a la Jana,  com a 
moderadora de l'Assemblea.

S’obre un torn obert de paraula i, sense cap objecció, s’aprova la proposta, cridant així a la Júlia i la Jana a

pujar a la Mesa.

Es recorda el funcionament de l'assemblea:

➔Tots els esplais teniu una infografa a la vostra carpeta que explica el funcionament de l'AGO. 

➔Respecte les Votacions:

➔cada esplai té un vot.

➔cada acreditat només pot votar pel seu esplai (Ex. Si un company/a d'un altre esplai surt de

la sala, només una altra persona acreditada del mateix esplai podrà exercir el dret a vot).

➔quan un esplai surti de la sala momentàniament, lliurarà el vot a la taula d'inscripcions del

vestíbul on hi haurà la Raquel.

➔Els esplais nous no poden votar fns que no s'hagi aprovat la seva entrada a Esplac.

➔sistema de votacions:

Tipus d’acord: 

L’examen i aprovació de: la memòria, el compte de resultats i el balanç,

el pla de treball, i el pressupost.

L’aprovació per federar-se amb altres entitats

L’elecció dels membres de l’Equip de Direcció

L’elecció del President/a de l’Associació

Acord: Vots a favor > vots en contra
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Majoria simple dels vots

emesos
No es consideren ni els vots en blanc ni els nuls.

Tipus d’acord: 

L’admissió i expulsió del socis i sòcies de l’Associació

La ratifcació de la creació i dissolució de Sectors Geogràfcs

Les resolucions

Acord:

Majoria absoluta dels vots

emesos

Vots a favor > ½ total de vots emesos

Es tindran en compte tant els vots en blanc com els nuls.

➔Respecte els torns oberts de paraula:

➔s'anima als esplais a explicar el motiu del seu vot, (proposta per fer les ago's més

constructives i participatives). Animar a la gent, sigui negativa o positiva. 

➔Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació abans de votar.

➔En principi sempre farem torns oberts de paraula (= pregunta  resposta) i quan hi hagi

més de 4 mans demanades o augmenti el debat farem torn tancat (= s’anotaran totes les

preguntes i es respondran i ja no es podran fer més preguntes, a no ser que per al·lusions es

cregui oportú).

➔Respecte les esmenes:

➔Les esmenes s'han presentat abans de l'AGO. Només s'acceptaran esmenes que apropin

posicions per transaccionar. 

➔ El funcionament serà: 

▪el ponent primer farà la presentació segons la informació enviada

▪la moderadora anunciarà les esmenes (es projectaran en pantalla) i convidarà a qui

hagi esmenat a explicar l'esmena.

▪El ponent anunciarà si accepta o no l'esmena.

•Si accepta, s'incorpora al document, si no hi ha cap objecció. 
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•Si no accepta, es sotmet a votació o es transacciona si no hi ha cap objecció.  

Torn obert de paraula

Lectura dels esplais assistents (cridar després de cada esplai!). Per tant som 67 esplais amb dret a vot i 7

esplais nous que no poden votar fns que hagi acabat el punt d'altes d'esplais.

Avià

Fent Camí

GEPS

Grup de Campaments l'Esparver

Güitxi - Güitxi

Maqui

Merlot

Penyes Altes

Roques Albes

Vic Remei

C.E.Drac Màgic

Els Brivalls

GER

L'Esclop

La Floresta

La Grapadora

Moviment Infantil de Vilafranca
(MIV)

Zig-Zag

Bitxus

Cau l'Espolsada

Garbí

Guaita'l

Kamono

La Teranyina

La Tribu

Pampayuga

Buenoyqué...!

Chiribiripum

Diplodocus

Gadgetosplai

Puigcastellar

Xirusplai

Centre d'Esplai Boix

Espurna

Espurna de Gràcia

GMM

Guineueta

Isard-Flor de Neu

L'Olivera Rodona

La Platgeta de la Marina

Matinada Portics

Movi de Sarrià

SCV Clot

Torxa

Totikap

Turons

Verneda-Xiroi

Xango

Xiroc

Kasperle

Arc de Sant Martí de Torrelles

Asdivi

Greska

Guspira

L'Agrupa

Peti qui peti

Can Parellada

Egara

Eixam

El Botó

El Piolet

Farfalla

Gatzara

La Clau d’Ulele

La Fera

Sarau

Terra de Lleure

3



2. Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea

ORDRE DEL DIA

Torn obert de paraula . Si no hi ha cap objecció…  

Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

50 0 50 0

Lectura dels resultats a la sala.

3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIa AGO

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXI AGO.

Torn obert de paraula . Si no hi ha cap objecció…  passem a demanar els vots a mà alçada per a l'ACTA:

Vots emesos – majoria simple (sí > no) 

Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 49 1 50 0

4. Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria 

PRESENTACIÓ MEMÒRIA I INFORME GESTIÓ ED

Marc Cases i Jordi Crisol  presenten la Memòria setembre 2012 – agost 2013 S'han presentat tres esmenes a

la Memòria. Convidem els esplais a explicar-les. Després qui presenta decidirà si la incorpora. 

• Sobre l'ASSAC, Esplai Eixam. 

Marc Cases i Jordi Crisol, accepten l'Esmena amb una proposta de redactat.

Queda incorporada l'esmena. 

• Sobre formació, Esplais del Bages Berguedà. 

Marc Cases i Jordi Crisol, accepten l'Esmena.

Queda incorporada l'esmena.

• Sobre MLP, Esplai Eixam. 
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Marc Cases i Jordi Crisol, accepten l'Esmena, perquè ja està explicat.

Queda incorporada l'esmena. 

Torn obert de paraula sobre la Memòria.

PRESENTACIÓ INFORME GESTIÓ SECRETARIA GENERAL

Presentació informe de Gestió Secretaria General 2011-12 i torn de paraula.

Torn obert de paraula

PRESENTACIÓ REPRESENTACIÓ AL CNJC

Sergi Contreras  presenta la tasca feta al CNJC.

Torn obert de paraula: 

Zig-Zag, Clara: pregunta que treballen en general? La funció és defensar les persones joves i toquen

tots els temes que els afecten. Ho treballen a àmbit local, nacional i internacional.

VOTACIÓ

Comprovació del quòrum: 58 esplais + 7 nous

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 55 2 57 1

5. Ratifcació, si s'escau, de les altes i baixes de socis i sòcies col·laboradores.

Altes Baixes

– Pau Planelles Oliva
– Maite Gorraiz Vallès
– Roger Puig Lucas
– Tània Balmes i Sierra
– Inés Ivorra Harrison
– Daniel Salmerón Sanguino
– Eugeni Brigneti Masgrau
– Eli Puente Malla
– Joan Guirado i Garcia
– Sergi Miquel Valentí
– Laia Canet i Sarri
– Víctor Albert Blanco

- Anna Montoriol Serra
- Clara Muñoz Cirici
- Miriam Vidal Saladrigues
- Sonia Gomez Albamonte
- Bibiana Cano
- Fernando Perez
- David W. Sempere
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– Clara Varela Cantó
– Irene Torrecilla Camps
– Eva Sanahuja Mata
– Marc Garcia Cebrian
– Marta Cortina
– Roger Sanjaume

Votació de la ratifcació dels nous socis col·laboradors. Demanar els vots a mà alçada:

Vots emesos – majoria simple (sí > no) 

Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 57 0 57 0

6. Aprovació, si s'escau, de les altes i baixes d'esplai.

BAIXES

Marc Cases: explica el motiu de les baixes. El criteri és donar de baixa els esplais que porten 5 cursos

sense funcionar. Aquest any també hi ha dos esplais que han sol·licitat la baixa. Un és el Sant Feliu,

que ha trobat el seu lloc a la Xarxa d'acció social i l'Esplai Gripau Blau, que vam federar fa dos anys

però mai ha funcionat després de la seva federació. 

Si aquest any sumem tots els nous esplais que es presenten, reduirem el percentatge d'esplais sense

funcionar que estan federats a Esplais Catalans.

Lectura dels centre d’esplai de baixa

Relació baixes:

1. L'Esplai Cercamón de Callús

2. L'Esplai El Morral de Sant Hipòlit de Voltregà

3.  L'Esplai Jump de Cornellà de Llobregat

4. L'Esplai Lairet de Sant Joan de Vilatorrada

5. L'Esplai Sant Feliu de Sant Feliu de Llobregat
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6. L'Esplai Gripau de Rubí

ALTES ESPLAIS

1. Esplai TERRA DE LLEURE de Vilanova del Vallès

El vídeo no funciona, se'ls convida a penjar-lo en algun espai.

Torn obert de paraula:

Meri, la tribu: demana que l'esplai vagi al sector Maresme per proximitat.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 57 0 58 0

El Marc entrega la carpeta.

2. Esplai FARFALLA de Terrassa

Es presenten amb un vídeo.

Torn obert de paraula

- S'explica el vot en contra de l'anterior votació: Joan, esplai botó: l'ideari creuen que era molt tancat. L'esplai

respon que no és cert.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 58 0 58 0

lliurament de carpeta. 

3. Esplai KAMONO de Vilablareix

Torn obert de paraula

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 57 0 57 2

lliurament de carpeta. 

4. Esplai LA FLORESTA de Tarragona

Presentació amb un vídeo.

Torn obert de paraula
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En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

lliurament de carpeta. 

5. Esplai TORXA de Barcelona

Torn obert de paraula

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

lliurament de carpeta. 

6. Esplai MERLOT de Salelles

Torn obert de paraula

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

lliurament de carpeta. 

7. Esplai MAQUI de Castellnou del Bages 

Torn obert de paraula

Enric, Bitxus : cada quan fan esplai? L'Estela respon que fan esplai dissabtes cada dos setmanes de 16 a 19h.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 58 0 58 1

lliurament de carpeta. 

Som 107 esplais

El quòrum ara es de 65 esplais.

7. Candidatures i elecció dels membres ED i Presidència

El Marc explica l'estat qüestió de l'equip de direcció. Explica que en Jordi Crisol i ell mateix acaba mandat i

que l'Estel dimiteix per qüestions laborals.

Crida una a una les persones que es presenten de nou a l'ED perquè facin la seva presentació individual :
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• Eugeni Brigneti 

Torn obert de paraula

• Oriol Castro 

Torn obert de paraula:

Joan, Botó: què aportaràs de nou? 

Oriol respon que no venim a fer grans promeses, però que pot  seguir aportant i treballant

• Marta Cortina 

Torn obert de paraula

• Pau Fuentes 

Torn obert de paraula

• Maite Gorraiz 

Torn obert de paraula

• Roger Sanjaume 

Torn obert de paraula: Joan, Botó: no creus que fer el pas directament de monitor a ED és arriscat? 

Roger respon que fer els cursos de monitor i director li ha donat una visió amplia i se sent 

capacitat tot i que és conscient de que potser hi ha alguna mancança.

• Èlia Torrescasana 

Torn obert de paraula: 

Llaunes, EGS Bages-Berguedà: comenten que no tots els membres que es presenten a l'ED han 

passat per tots els sectors. 

L'Èlia explica que s'ha d'entendre que anar per tots els sectors resulta difícil. 

• Raimon Carreras 

8. Candidatura Interventor Intern de Comptes 

 En Marc explica el paper del lnterventor Intern de comptes:
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• Té mandat de l'Assemblea general durant dos anys.

• El paper de l'interventor de comptes és  (el que feia l'antic GAE o comissió econòmica): 

• Presentar un informe (paral·lel al de la documentació general), fent una breu valoració

política del Compte de resultats i el Balanç.

• Dir allò que un auditor no dirà mai, ja que aquest es fxa en qüestions comptables.

• Donar el seu vist-i-plau en la gestió econòmica de l'associació

• Aquest informe també facilita la comprensió dels esplais de la qüestió econòmica a l'AGO

(AGE).

• L'interventor té dret en qualsevol moment a comprovar la documentació de l'Associació.

Es tractaria de donar l'okey a la gestió econòmica de l'entitat des d'algú que no està al dia a dia. 

Dóna la paraula a en Marc Enrich perquè presenti la seva candidatura.

VOTACIÓ

Es crida al membre de la l'AGO més gran i més jove, perquè estiguin a punt per fer el recompte de vots.

Gerència els ajudarà. 

Demana que tothom surti a votar pels laterals de la platea i pugi pel mig. Un cop tothom hagi votat es

procedirà a fer una pausa de 20'.

RESULTATS:

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

Raimon:
4 58 3 66 1

Eugeni:
5 51 9 66 1

Oriol: 
6 49 9 66 2

Marta: 
1 57 7 66 1

Pau: 
4 54 5 66 3

Maite: 
4 50 9 66 3

Roger: 
4 52 8 66 2
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Elia: 
1 57 5 66 3

Marc Enrich: 
2 51 9 65 3

9. Exàmen i aprovació, si s'escau, del Pla de Treball 

PRESENTACIÓ PLA DE TREBALL 

El Pau i l'Oriol presenten el Pla de treball concretant les accions de les línies 2013-14. 

S'han presentat dos esmenes al pla de treball. Convidem els esplais a explicar-les. Després qui presenta

decidirà si la incorpora. 

• Sobre drets imatge, Esplai Bitxus. 

 S'accepta l'Esmena. Queda incorporada l'esmena. 

• Sobre web, Esplai Peti ki peti

NO accepten l'esmena i per tant es sotmet a votació. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

8 44 11 62 0

PRESENTACIÓ PLA DE TREBALL SECTORS  I COMIS 

Es convida als sectors i les comissions a explicar el seu pla de treball un per un. 

EGS del Bages-Berguedà es presenten.

EGS del Baix Llobregat es presenten

EGS de Barcelona es presenta amb un vídeo.

EGS de Barcelonès Nord es presenten.

EGS del Camp de Tarragona es presenten.

EGS del Maresme es presenten.

Osona Ripollès no surten a presentar-se.

EGS del Penedès-Garraf es presenten.
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EGS del Vallès es presenten amb un vídeo.

Comissió internacional es presenta amb un vídeo.

Comissió de Gènere es presenta amb un vídeo.

Comissió Reduint Petjada es presenta en pilotes.

Consell de Redacció es presenta.

Torn obert de paraula dels sectors i comissions

Pla de Treball curs 2013-2014 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 62 2 64 0

10. Aprovació, si s'escau, de l'associació a Som Energia

Presentació de la proposta d'associar-se a Som Energia.

Torn obert de paraula 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 57 7 64 0

11. L'examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de criteris de distribució econòmica

En Rai i el Pau presenten la proposta de revisió dels criteris de distribució.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 51 12 63 1

12. L'examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost

En Pau presenta la proposta 1% cooperació 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 52 11 64 0

En Pau i en Rai presenten la proposta de no aprovació de pressupost degut a les retallades en quant a

l'arribada de subvencions de l'Estat. Abans de gener tindrem una proposta respecte la distribució/modifcació
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de diners dins l'entitat.

Torn obert de paraula:

Tania, Boix: pregunta perquè ha fallat això i quins errors s'han comés. 

Roger Puig, SCV: es treballarà a través d'espais de treball o quin serà el procés?

Julià, esplai La Fera: plantegeu parlar també amb la Generalitat?

Rai respon: l'error ve de que Madrid no dona a la Generalitat uns diners que consideren que son 

competència seva i canvien les bases. Això fa que qui rebia les subvencions han de canviar i adaptar 

projectes. Esplac no s'ha sabut adaptar de la millor manera i el Ministeri no ho ha considerat una 

prioritat.

El que es farà (juntament amb EGS i espais de participació) és prendre consciència d'allò que estem 

demanant i convenç a algú (el Ministeri) que fnanciï el nostre projecte. Al Gran Comitè es parlarà del

tema i es portarà una proposta de priorització de temes.

13. L'examen i aprovació, si s'escau, de les Resolucions de l'assemblea

A L’ESPLAI CONSTRUÏM OPORTUNITATS

En Raimon Carreras presenta la resolució dels A l’esplai construïm oportunitats.

S'ha presentat una esmena a aquesta resolució.

• Sobre drets humans, Esplai Peti ki peti. En Pau presenta l'esmena.

No s'accepta esmena. Estem d'acord amb la refexió que es fa de fons a nivell global, però la resolució 

respon a una situació actual a Catalunya a 2013. Si acceptes el relativisme cultural a Catalunya pot 

portar un debat intern molt difós. Es sotmet a votació.

VOTACIÓ ESMENA

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

16 12 33 61 0

No s'aprova l'esmena.

Votació A l’esplai construïm oportunitats.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions
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0 62 2 64 0

A L’ESPLAI, ENS COMPROMETEM AMB L’EDUCACIÓ

Oriol Castro presenta la resolució dels A l’esplai, ens comprometem amb l’educació.

S'ha presentat una esmena a aquesta resolució. 

• Sobre educació, Esplai Peti ki Peti. En Pau presenta l'esmena.

No s'accepta esmena. No estem en contra del que proposen, s'utilitzen per a situar-nos en una línia política i

en una lluita determinada. Es sotmet a votació. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

21 18 21 60 0

Torn obert de paraula

Votació A l’esplai, ens comprometem amb l’educació.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 55 5 60 0

ELS ESPLAIS CATALANS DONEM LA CARA

La Comissió Internacional presenta la resolució Els Esplais Catalans donem la cara.

Votació Els Esplais Catalans donem la cara.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 58 2 61 0

LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS A ESPLAIS CATALANS

L'esplai SCV El Clot presenta la resolució dels La gestió dels recursos humans a Esplais Catalans.

S'ha presentat 4 esmenes a aquesta resolució. Convidem l'ED  a explicar-les. Després qui presenta decidirà si
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la incorpora. 

• En Rai explica les 4 esmenes. 

L'SCV el Clot accepten esmenes. En transaccionen una, la última.

Votació La gestió dels recursos humans a Esplais Catalans.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 60 3 63 0

NI UN PAS ENRERE EN EL COMBAT CONTRA EL FEIXISME I L’EXTREMA DRETA

En Pau Gonzàlez presenta la resolució Ni un pas enrere en el combat contra el feixisme i l’extrema dreta.

S'ha presentat 1 esmena a aquesta resolució. 

• L' Eixam explica l'esmena.

En Pau accepta la 2a proposta d'esmena

Votació Ni un pas enrere en el combat contra el feixisme i l’extrema dreta.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 62 2 64 0

PER LA INCORPORACIÓ DE LA VISIÓ VERDA

la Comissió Reduint Petjada presenta la resolució dels Per la incorporació de la visió verda

Votació Per la incorporació de la visió verda.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 61 2 63 0

RESOLUCIÓ EN CONTRA DE LES ORDENANCES DE CIVISME...

 l'Esplai MIV presenta la resolució dels Resolució en contra de les ordenances de civisme...
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Votació Resolució en contra de les ordenances de civisme...

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 62 1 63 0

RESOLUCIÓ PEL DRET A L’AVORTAMENT

L'Esplai Guspira presenta la Resolució pel dret a l’avortament

Votació Resolució pel dret a l’avortament

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 63 1 64 0

Inés, Guaita'l: Els conviden a presentar conjuntament amb la comissió de Gènere.

Pau, Grapadora: Proposa que no es limiti a l'avortament i ho ampliem a l'educació sexual.

Contesten que treballaran conjuntament amb la comissió de gènere.

14. Precs i preguntes

Jana Alentorn tanca l'AGO agraint la participació, s'acomiada junt amb la Júlia i dóna la paraula a en Rai.

En Rai els agraeix la participació i els dóna l'obsequi. Explica que ara començarà l'acte de cloenda, explica
quin és el sentit de la cloenda: donar a conèixer el que hem fet Esplac, reconeixement de la feina que fem des
dels esplais, tant internament com externament.

Horta, 1 de desembre de 2013
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