
34a Assemblea General Ordinària d'Esplais Catalans
Acta 

Data:  29 de novembre de 2015 Hora d’inici: 9:30

Lloc:  Molins de Rei Hora final: 19:00

Assistència 61 Esplais (57 esplais amb vot).
Esplais

Cercamón GMM La Tribu

GEPS Guineueta Pampayuga

Roques Albes Isard-Flor de Neu Timó del Gat

Vic Remei Kasperle Cent Teies

Xiruques del Roc de la Mel L’Olivera Rodona CE Drac Màgic

Aitana La Platgeta de la Marina GER

Esclop Matinada Portics Grumets

La Floresta Movi de Sarrià Grup d’Esplai Montbui

La Grapadora SCV Clot Moviment Infantil de Vilafranca

Serrallo Torxa Clau d’Ulele

Ara Mateix Totikap Egara

Arc de Sant Martí de Torrelles Turons Eixam

Asdivi Xango El Botó

Greska Xiroc Farfalla

Guspira Diplodocus Gatzara

L’Agrupa Puigcastellar La Fera

Pa amb Tomàquet Xirusplai Pica Roca

Peti qui peti Papu-Tisores Sarau

Trapella Bitxus Guai!

Espurna Garbí

L’Espurna de Gràcia Guaita’l

Socis i sòcies col·laboradores, dirigents i secretaria tècnica

Marc Cases - Soci Jordi Crisol - Soci Èlia Torrescassana - Sòcia

Jana Alentorn - Sòcia Núria Mata - Sòcia Tània Balmes EGS 

Sergio Martínez EGS Patri Barrera EGS Marc Pibernat EGS 



Adrià Nicolàs EGS Patri Ruta EGS Marc Bartolomé EGS 

Aleix Badia EGS Dani Regener EGS Marc Cardona EGS 

Andrea Sánchez EGS Núria Solà EGS Marc Hidalgo EGS 

Anna Garcia Beltran - Comissió 
Reduint Petjada 

Eloi Sans Gispert - Comissió 
Internacional

Xavier Becerril - Comissió Reduint 
Petjada

Ari Virgili EGS Irene Nadal EGS Maria Cerdà EGS 

Berta Costa EGS Pau Campderrós EGS Maria Font EGS 

Carles Llombart EGS Itziar Pérez EGS Maria Ràfols EGS 

Carmen Alonso-Villaverde EGS Júlia Mateu EGS Marina Juárez EGS 

Caterina Pedregal EGS Lali Comas EGS Pau Peralta EGS

Cira Diakhaby EGS Patri Sánchez EGS Pau Sanchez EGS

Núria Marín EGS Xavier Planas - Equip de Direcció Roger Guzman EGS

Miki Rueda EGS Raúl Redondo EGS Dani Costa-Equip de Direcció

Eduard Fernando - Equip de Direcció Maite Gorraiz-Equip de Direcció Rai Carreras - Equip de Direcció

Marta Cortina -Equip de Direcció Irene Torrecilla - Equip de Direcció Ramon Sagalés - Equip de Direcció

Oriol Castro -Equip de Direcció Pau Fuentes - Equip de Direcció Sara Subirana - Equip de Direcció

Aina Sanchez Castelló - ST Jordi Manresa Casals - ST Míriam Nicodemus Escribano - ST 

Mireia Martinez Agout - ST Victor Yustres Santiago - ST Raquel Cano Domingo - ST

Marina Montiel Claver - ST Alba Garriga Gabaldà - ST Mireia Contreras Mota - ST

Clara Hosta Benet - ST Irene Asensio Nerin - ST Andreu Sorolla Casas - ST

Alba Foz Altarriba - ST Marina Freixa Roca - ST Montserrat Garcia Jorba - ST



Presentació i benvinguda

En Raimon Carreras dóna la Benvinguda a la sala, agraeix a tothom qui ha vingut. Explica què és l'Assemblea:

• L'Assemblea és l'òrgan màxim de participació i decisió de l'associació i poden participar-hi tots els
socis i sòcies. 

• Garanteix  el  treball  democràtic  a  Esplac  ja  que  és  on  aprovem  els  objectius  per  aquest  curs,
expliquem la feina feta, votem l'adhesió de nous esplais... El que surti d'avui son els compromisos que
assumim dirigents i esplais, de cara a aquest nou curs.

• És  important  revisar  tota  la  documentació  de  l'assemblea  que  s'ha  fet  arribar  amb  els  terminis
establerts  en  el  nostre  Règim Intern i  que  portem temps  treballant-la  des  dels  esplais  i  sectors.
Remarcar la responsabilitat dels esplais en aquest punt. Seguim fent esforços perquè disposeu de la
màxima informació i que aquesta sigui clara i digerible. Aquest any s'ha fet un esforç per millorar la
documentació i també per fer pedagogia del procés assembleari.

• Donar importància a tota la feina que s'ha fet des dels esplais, sectors, EGS, Comissions i Equip de
direcció i ST per arribar fins aquí. Som una associació cada vegada més gran i complexa i això es posa
de manifest en aquests últims 3 mesos de treball molt compartit a tots nivells.

• A més, és un espai que evidencia com treballem i volem que serveixi per refermar el convenciment de
la bona feina que fem des dels esplais i de la gran xarxa que formem des d'Esplac.  

• Animem i ho farem al llarg de tot el dia a que us feu vostre aquest espai, a que aporteu i participeu.
Això és exactament igual que les reunions d'esplai: quan estàs actiu i seguint què passa i aportant es
fa més amè i té més sentit que no pas quan som observadors.

1. Constitució de la mesa

En Rai fa la proposta de Constitució de la Mesa, proposant a Àlex Barrera, ex-EGS del Baix Llobregat com a
secretari i la Berta Mundó, sòcia d'Esplac, com a moderadora de l'Assemblea.

S'aprova la constitució de la mesa sense cap objecció. 

La Berta explica el funcionament de l'assemblea. 

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

Es passa a l'aprovació, si s'escau de l'ordre del dia de l'Assemblea. Recordem que l'hora prevista de finalització
és a les 18h; farem una pausa per esmorzar després de la votació secreta a les 11:50, una per dinar a les 14:00
abans del treball per grups. 

Rai recorda la importància de quedar-se fins al final de l’AGO.

Berta: Torn obert de paraula. Passem a demanar els vots a mà alçada per a l'ordre del dia:



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 58 0 58 0

Resultat: Queda aprovat l'ordre del dia.

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

Berta: Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIII AGO.

Berta: Torn obert de paraula.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 57 1 58 0

Resultat: Queda aprovada l'acta de l'anterior AGO. 

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

Berta: Dóna la paraula a la Maite Gorraiz, l'Oriol Castro i el Xavier Planas de l'Equip de Direcció perquè
presentin la Memòria 2014-2015.

S'han presentat tres esmenes a la Memòria (projectades a la pantalla petita). Convidem els esplais Guaita’l i
Drac Màgic a explicar-les. Després qui presenta decidirà si la incorpora. Convida a que si hi ha esplais que
volen parlar sobre les esmenes, vagin apropant-se a l'escenari.

Berta: S'han presentat 3 esmenes a la Memòria (projectades a la pantalla petita). Convidem a l'esplai MIV i a
la Tània Balmes a explicar-les.  Convida a que si  hi  ha esplais  que volen parlar sobre les esmenes, vagin
apropant-se a l'escenari.

• Òrgans de participació, Tània Balmes. 

Tania: explica l'esmena.

-La Tania explica que moltes de les esmenes que porten un nom parlen en nom de totes les comissions ja que
no tenien altre manera de poder participar.  Demanen que s'incorpori un text on s'especifica el treball de les
comissions ja que veuen que a la memòria no està complert.

-L’Uri: Proposa votar en contra de l'esmena.

-L'Oriol explica que des de l'ED veuen que la petició de l'esmena es veu reflectida en un altre punt de la
memòria i demana el vot en contra.



ESMENA 1:

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

27 15 15 57 2

Resultat:  No queda incorporada l'esmena.

ESMENA 2: 

Presenta l’esmena la comissió reduint petjada.

• Comissions, Tània Balmes. 

Tania: Presenta l'esmena.

Maite: Proposa una transacció.

Berta: Torn obert de paraula.

Berta: Es sotmet a votació. 

Text Original Esmena Transacció Vots emesos Abstencions

0 0 59 59 0

Resultat: Queda aprovada la transacció.

ESMENA 3:

• Projecte d'inclusió i diversitat, esplai MIV. 

MIV: Presenta l'esmena.

Maite: Proposa votar a favor de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula

Berta: Es sotmet a votació.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

Resultat: Queda aprovada l'esmena del MIV.



Berta: Torn obert de paraula

-Roger SCV el Clot explica que començaria a ser interessant que a traves de les transaccions es puguin retocar
punts de la memòria. (esmena 1).

-  Víctor  Drac  Màgic,  demana que  de  cara  a  següents  AGO s'adjunti  el  vídeo  amb  la  informació  de  la
memòria.

Berta:Torn obert de paraula sobre la Memòria.  

Berta: Es recorda que es votarà tot al final. Dóna la paraula a l'Oriol Castro de l'Equip de Direcció perquè
presentin l’Informe de gestió del Gran Comitè.

Berta:Torn obert de paraula sobre l’Informe de gestió del Gran Comitè.

Berta: Dóna la paraula al Xavier Planas perquè presenti l'informe de Gestió del Secretari General 2013-14
.

Berta: Torn obert de paraula sobre l'informe de gestió del Secretari General.

Berta: Torn obert de paraula.

Berta: Votació de la Memòria de la feina feta el curs 2014-15. Demana els vots a mà alçada per aprovar la
Memòria i la gestió feta. Recorda les esmenes incorporades i les que no.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

Resultat: Queda aprovada la memòria del curs 2014/2015. 

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

Lectura  dels  nous  socis  i  sòcies  col·laboradores.  Votació  en  bloc  a  no  ser  que  hi  hagi  alguna  objecció.
Recordar que qui vulgui es pot fer soci.

Altes de socis i sòcies

• Robert Bulladé

•  Itziar Pérez

• Núria Mata

• Raquel Busquet

• Maria Font

Baixes de socis i sòcies

• Albert Argudo



Berta: Votació de la ratificació dels nous socis i sòcies col·laboradors/es. Demanar els vots a mà alçada.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

Resultat: Queden aprovades les altes i baixes de socis i sòcies col·laboradors/es.

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

Berta: Baixes de centres d’esplai. Dona la paraula a en Rai.

Rai explica que som de les poques federacions que tenim criteris de sortida i el motiu de les baixes. El criteri
és  donar  de  baixa els  esplais  que  porten  5  cursos  sense  funcionar,  4,  i  un ha demanat  la  baixa per  les
diferències de model. Estem treballant aquesta situació amb altres esplais.

Relació baixes:

1. Minairons

2. Xaliu

3. The Pets

4. Estel

5. Barcanova

Es crida un a un cada nou esplai i se'ls dóna màxim tres minuts perquè es presentin (Primer el vídeo i després
la presentació oral). Després de cada presentació hi ha torn obert de paraula, votació individual a mà alçada.
La votació és per majoria absoluta.

En Rai els lliurarà la carpeta (certificat + vot + butlleta vots ED).

Berta: Torn obert de paraula.

- Joan esplai Botó, pregunta per què es fa fora a esplais que no compleixen els criteris de model d'esplai i per
què se'ls deixen entrar.

- Rai explica que el model d'esplai tal qual com l'entenem ara ve donat del 2008 i que per tant hi han esplais
que venen d'abans. En queden 4 esplais aproximadament amb un model no voluntari, deixa clar que s'està
treballant per arribar a una solució.

1. Esplai Aitana de Valls



Berta: Torn obert de paraula.

- Paty EGS del Baix Llobregat pregunta per què han posat aquest nom.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 60 0 60 0

Resultat: Queda aprovada l'entrada de l'esplai Aitana de Valls.

2. Esplai Timó del Gat de Montgat

Berta: Torn obert de paraula.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 60 0 60 0

Resultat: Queda aprovada l'entrada de l'esplai Timó del Gat.

3. Esplai Grumets de Vilanova

Berta: Torn obert de paraula.

- Marc Hidalgo monitor esplai  Guitxi  demana que es projecti  el  vídeo sencer en algun moment, l'esplai
respon que el penjaran a la web d'Esplac.

- Maria EGS Penedès-Garraf-Anoia explica que hi ha un tros de vídeo on surten tots els esplais del sector a
mode de suport.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 60 0 60 0

Resultat: Queda aprovada l'entrada de l’esplai Grumets.

4.Esplai Cercamón de Callús

Berta: Torn obert de paraula.

- Albert esplai Totikap explica que han observat que al seu ideari prioritzen la llibertat individual amb les
seves reticències.



- Carles esplai Sarau no ha entès que volien dir des de el Totikap i no ho veu gens constructiu.

-Marina esplai Garbí pregunta per què necessiten fer una diferenciació entre infants i immigrants.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 57 2 60 0

Resultat: Queda aprovada l’entrada de l’esplai Cercamón.

8. Candidatures i elecció dels membres ED i Presidència

Berta: Presentació de candidatures i elecció dels membres de l'ED. Dóna la paraula a en Rai.

Rai  Explica que a ell, al Pau Fuentes i a la Maite Gorraiz se'ls hi acaba el mandat i que no renovaran. A l'hora
l'Oriol Castro i la Marta Cortina, a qui també se'ls hi acaba el mandat es presenten a la reelecció. Es presenten
la Sara Subirana, el Ramón Segalés i el Dani Costa i la Irene Torrecilla a la presidència. 

Berta: Torn obert de paraules. 

Berta: Crida a les persones que es presenten de nou a l'ED perquè facin la seva presentació individual:

Sara Subirana

Berta: Torn obert de paraula.

Ramón Segalés

Berta: Torn obert de paraula.

- Manya esplai Botó explica  que si surt escollit li agradaria ser referent de l'EGS del Vallès.

-Ramon contesta que si però que no ho veu lo mes adient.

Dani Costa

Berta: Torn obert de paraula.

- Manya esplai Botó pregunta si es centrarà mes al Localitza't  arrel de l'experiència viscuda amb el seu esplai.

Marta Cortina

Berta: Torn obert de paraula.

Oriol Castro

Berta: Torn obert de paraula.

Irene Torrecilla

Berta: Torn obert de paraula.



- Nico EGS Penedes-Garraf-Anoia pregunta si el fet de ser presidenta l'allunyarà del sector i li demana en
nom de l'equip d'EGS que continuï. 

- Laia monitora Guaita'l li pregunta què és per ella l'esplai i quin impacte té a la societat.

- Manya de l’esplai Botó pregunta quins seran els primers canvis quan arribi a la presidència.

Berta: Votació de les candidatures a l'Equip de Direcció i per majoria simple. Passem a la votació secreta
(recorda als esplais que tenen la butlleta de vot dins les seves carpetes, les butlletes tenen l'explicació de com
votar). Es pot votar a tothom. Tothom s'ha d'aixecar a votar, si algú es vol abstenir que no marqui cap creu.
Recorda que tal i com marca el reglament de règim intern ningú pot sortir de la sala durant les votacions. 

La votació secreta es farà per sectors. Socis i sòcies col·laboradores donaran un cop de mà per a recollir tots
els vots. Convida als Socis a donar un cop de mà. Un cop situats, els crida un per un, que aixequin la mà per
indicar el sector que té cadascú.

Berta: 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. Un cop tothom hagi votat es procedirà a fer una
pausa fins a les 11:45.

Rai: recorda que a fora hi ha una taula amb:

- Samarretes

- Butlletes per fer-se soci col·laborador d'Esplac.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 63 1 64 0

Resultat Dani: Aprovada la incorporació a l'ED del Dani Costa.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

2 61 1 64 0

Resultat Sara:  Aprovada la incorporació a l'ED de la Sara Subirana.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 59 1 64 0



Resultat Ramon: Aprovada la incorporació a l'ED de Ramón Sagalés.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

8 51 5 64 0

Resultat Oriol: Aprovada la incorporació a l'ED d’Oriol Castro.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 57 3 64 0

Resultat Marta: Aprovada la incorporació a l'ED de la Marta Cortina.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

2 58 2 62 2

Resultat Irene: Aprovada la incorporació a l'ED de la Irene Torrecilla.

9. Ratificació de la creació del sector Girona

Berta: Presentació del sector Girona per la ratificació de la seva creació. Dóna la paraula al sector Girona per
què es presentin.

Berta: Torn obert de paraules.

- Joel monitor Peti-ki-Peti pregunta si tenen entre les seves prioritats l'augment del numero d'esplais. 

- Andrea monitora de la Tribu i EGS dona les gràcies per tot al haver compartit sector.

Berta: Es sotmet a votació. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 64 0 64 0

Resultat: Queda aprovada per unanimitat la ratificació del sector Girona.

10. Examen i aprovació, si s'escau, del Pla de Treball



Presentació del Pla de Treball que inclou les accions del curs 2014-15. Es convida a pujar un membre de cada
comi i EGS i es dóna la paraula a la Irene i la MArta perquè presentin el pla de treball.

Irene i Marta: presenten el pla de treball i donen la paraula al Miki.

Miki: explica la seva entrada al secretariat del Consell Nacional de Joventut.

Berta: S'han presentat 24 esmenes al pla de treball (projectades a la pantalla petita). Convidem els esplais
Guaita'l , Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Isard-Flor
de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, Esplai SCV el Clot, Esplai
Torxa, Esplai Turons, Esplai Xangó, a la Tània Balmes, al Roger Puig i a l'Equip de Direcció a explicar-les. 

• Es votaran les esmenes per blocs, primer les d'organització, després Atenció Personalitzada, etc. Es
recorda als esplais que tenen el full per fer el seguiment.

• Demanem brevetat i no repetir-se perquè pugui parlar el màxim de gent.

• Esmena 1. Canvi de data de l'assemblea, Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de
Gràcia, Esplai GMM, Esplai Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics,
Esplai Movi de Sàrria, Esplai SCV el Clot, Esplai Torxa, Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Eduard: comprem el text però no la justificació de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

- Roger SCV el Clot demana l’ampliació dels 3 torns de paraula ja que els temes que parlarem ara demanden
de mes participació, proposa de comptabilitzar els torns i regir-se per aquests.

• Esmena 2. El Gran Comitè, Tània Balmes

Maite: es proposa acceptar transaccionar.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

- Nico EGS Penedes-Garraf-Anoia proposa revisar el llenguatge de la documentació per a que sigui totalment
igualitari.

• Esmena 3. Canvi en la proposta de Grups de Treball, Roger Puig.

Roger Puig: Explicació de l'esmena. 

Oriol: Es proposa no acceptar l'esmena, des de l'ED s'entén que queda reflectit en el text original, l'aprovació
de l'esmena desfaria les dos primeres propostes al punt del pla de treball.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

- Itziar EGS Barcelona no entén que es demani el vot en contra i que no es faci una transacció per arribar a
un punt intermig entre l'esmena i el text original.

- Roger esplai Espurna de Gràcia compartiu que demanar el vot en contra o a favor de qualsevol esmena crea
un clima de violència dins l'AGO.

- L'Eloi esplai MIV comi internacional proposa aprovar les esmenes i que els punts esborrats per l'aprovació



de tal es voti conservar-los de manera excepcional i arribar en un punt intermig de cara al futur. 

- Paty EGS Baix Llobregat fa un comentari i demana a les comis mes informació sobre la seva activitat, al
sector no es va trobar una explicació real de que està passant i futurs projectes, considera que no acaba de ser
ben be que passa.

- Oriol membre ED explica que no es la intenció d'induir cap mena de violència a l'hora de demanar el
posicionament a favor o en contra de qualsevol esmena, no s'ha fet transacció perquè com ha explicat abans
des de l'ED es pensa que ja queda recollit.

- Paty EGS Baix Llobregat explicita que la informació es molt superficial.

- Caterina EGS Baix Llobregat recolza totalment l'esmena de les comis però demana la descentralització per
un augment de participació.

- Itziar explica que si el punt es porta a l'AGO es per obrir-se a tot Esplac, recolza el torn de paraula de que
falta informació i convida a la reflexió intra comissions i fer un replantejament de funcionament.  

• Esmena 4. Eliminació de la Coordinació de Gestió de Recursos, Equip de Direcció.

- Pau: es proposa acceptar l'esmena ja que no es contemplava dins de la proposta i no es va canviar en la
redacció del Pla de Treball.

- Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 5. Grup de Treball de Revisió d'estatuts i de RRI, Esplai Guaita'l. 

MIV:

- Irene i Marta: té sentit l'acció ja es contempla al projecte de banc de recursos.

- Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Roger Puig SCV el Clot demana la no pujada de tanta gent a l'explicació d'una esmena ja que podria ser
violent per la gent que surt a defensar l'altre postura.

- Maite convida a la reflexió de que es molt interessant que es construeixin espais participatius però que es
molt important que s'ompli de gent i contingut, perd sentit si no es així.

Berta: Es sotmeten a votació les esmenes 1 a la 5.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > 1/2) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 56 3 63 1

Resultat: Queda integrada l'esmena 1.



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

Text Original Esmena Transacció Vots emesos Abstencions

0 2 61 65 2

Resultat: Queda incorporada la transacció respecte l’esmena 2.

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

Text Original Esmena Transacció Vots emesos Abstencions

0 2 59 64 3

Resultat: Queda incorporada la transacció respecte l’esmena 3.

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 62 1 63 1

Resultat: Queda incorporada l'esmena 4.

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

Text Original Esmena Transacció Vots emesos Abstencions

3 1 56 63 3

Resultat: Queda incorporada la transacció respecte l’esmena 5.

• Esmena 6. Eliminació i substitució del projecte Campaments, colònies i Rutes.

-  Esplai  Totikap,,  Esplai  Espurna,  C.E.  Boix,  Esplai  Espurna  de  Gràcia,  Esplai  GMM,  Esplai
Guineueta, Esplai Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi
de Sàrria, SCV el Clot, Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Irene i Marta: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

- Es presenten totes les esmenes que ha dut a terme els esplais del sector Barcelona i membres de comissions
els torns de paraula que venen a continuació venen de diferentes esmenes. (esmenes 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,



15, 16, 17, 18).

- Roger esplai Espurna de Gràcia molt a favor de l'esmena. 

- Cate EGS baix Llobregat a favor de l'esmena de Barcelona però està a favor del argument del ED en que
cada esplai es un mon i que varietat de projectes es mes atenció a mes esplais.

- Roger SCV el Clot explica que no tot es el Gran Comitè  valora que s'ha fet un procés de canvi en aquest
espai cap a millor, dona la raó a la diversitat d'Esplac però no justifica que mes projectes sigui sinònim de que
arribin a tothom i planteja la necessitat de fer arribar projectes als esplais de manera urgent.

-  Itziar  explica  l'anàlisi  del  sector  Barcelona  envers  els  projectes  els  ha  faltat  informació  i  demana
l'aprofundiment  i  comprensió  dels  projectes  no  es  una  critica  destructiva  mes  ben  dit  una  crida  a
l'optimització de projectes.

- Sector Barcelona deixa patent la desconeixença dels projectes des de la base i que la informació els ha
arribat de manera indirecta des de cursos de formació.

- Agnès Totikap exposa que la decisió es prendrà en base de lo que vulguin tots els esplais, demana explicació
de projectes a mitges.

- Nico EGS Penedès-Garraf-Anoia plantejar procés participatiu no a través d'internet sinó que fos un procès
que comencés a final de curs.

- Eloi Roques Bages-Berguedà demana el recolzament a l'ED a l'hora de la priorització de projectes.

- Miki esplai Eixam no entén com pot ser que EGS de Barcelona defensin esmenes que han estat treballades
des de el Gran Comitè.

-  Ramon ED no creeu que  amb les  esmenes plantejades  es  solucioni  el  problema que planteja  amb els
projectes i la seva arribada als esplais.

- Rai demana respecte per l'espai de Gran Comitè exposa que clarament te marge de millora no ha estat
elaborat des de l'ED sinó des de un gram comitè mes participatiu que mai amb 50 dirigents presents.

- Roger SCV el Clot defensa el paper del sector Barcelona i no comparteix les intervencions que posen pals a
les rodes a l'hora d'intentar transformar el projecte d'esplai i generar un debat segons ell molt necessari per a
créixer.

- Aina esplai Eixam punt història dels esplais,  exposen que demà acaba la data de presentació de projectes, de
cara al futur deixar mes marge de maniobra.

- Sara defensa projecta educació emocional arran de la votació a través de l'ASSAC al seu moment i la seva
part pràctica visible a cursos de formació

- Maite  defensa banc de recursos  seguint  nodrint-lo  ja  que  pensa que es un projecta  continuista,  l'altre
projecta de bones pràctiques ja que creu que segueix al peu de la lletra la difusió de la tasca dels esplais.

- Puig SCV el Clot demana replantejament projecte treball amb adolescents.

- Marta exposa que des de l'ED no s'entén un no suport a projectes d'estiu ja que per ella es de les activitats
mes intenses i importants del curs.



- Pau Fuentes defensa projecte assessorament.

(no ha constat quines eren repliques perquè el debat ha estat difícil de seguir).

• Esmena 7. Eliminació i substitució del projecte Banc de Recursos. 

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Maite: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

•  Esmena 8. Incorporació d'intercanvi de locals a Locals dels esplais i usos dels espais, presenta esplai
Guaita'l. 

Irene: Es proposa votar a favor.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 9. Eliminació i substitució del projecte Locals dels esplais.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Eduard: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 10. Eliminació i substitució del projecte EsplacNet.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Uri: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 11. Eliminació i substitució del projecte Intercanvi de Bones Pràctiques.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Maite: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 12. Eliminació i substitució del projecte Gestió de Recursos.



Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Pau: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

Berta: Es sotmeten a votació les esmenes de la 6 a la 12.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > 1/2). 

6. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena número 6 referent a Colònies
campaments i rutes.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

57 2 2 61 1

Resultat: L’esmena 6 no queda incorporada al pla de treball.

7. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena número 7 referent al Banc de
Recursos.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

55 3 4 62 0

Resultat: L’esmena 7 no queda incorporada al pla de treball.

8. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena número 8 referent a l’intercanvi de
locals i als usos dels espais.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 46 9 58 4

Resultat: Aprovada al pla de treball.

9. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena número 9 referent a l’eliminació del
projecte Locals dels Esplais.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

53 2 6 61 1



Resultat: L’esmena 9 no queda incorporada al pla de treball

10. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena número 10 referenta EsplacNet.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

58 1 3 62 0

Resultat: L’esmena 10 no queda incorporada al pla de treball.

11. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 11 referent a les Bones Pràctiques.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

35 21 6 62 0

Resultat: L’esmena 11 no queda incorporada al pla de treball.

12. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 12 referent a la gestió de recursos.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

54 1 7 62 0

Resultat: L’esmena 12 no queda incorporada al pla de treball.

• Esmena 13. Eliminació i substitució del projecte Drets dels infants.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Irene: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 14. Eliminació i substitució del projecte Inclusió i Diversitat.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai



Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Marta: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 15. Eliminació i substitució del projecte Treball amb adolescents.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Rai: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 16. Eliminació i substitució del projecte Història dels esplais.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Eduard: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 17. Eliminació i substitució del projecte Relleu Generacional.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Marta: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

• Esmena 18. Eliminació i substitució del projecte Educació Emocional.

Esplai Totikap, Esplai Espurna, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Matinada-Pòrtics, Esplai Movi de Sàrria, SCV el Clot,
Esplai Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Sara: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.



• Esmena 19. Incorporació del projecte Brigada Palestina, Roger Puig. 

Roger Puig:

Eduard Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Aina esplai Eixam pregunta que duem a terme molts projectes i que no acaba de veure la viabilitat  del
projecte.

-Eduard ED valora positivament el projecte però planteja tenir mes marge de temps per a poder treballar-lo
amb profunditat.

-Tito esplai Torxa no veu com es podria enfocar ho veu molt llunyà i poc factible.

-Paty EGS Baix Llobregat torna a remarcar la poca informació, es la primera vegada que sap d'aquest projecte
tot i així sapigent que s'està treballant a les comis.

Replica Puig: Consideren que si que hi ha gent motivada per a dur a terme el projecte, assumeixen que es
molta feina i requereix moltes hores de feina tot i que si que veuen la viabilitat ja que tenen molts contactes a
la zona.

• Esmena 20. Incorporació del projecte Treball amb infants, Guaita'l. 

Guaita'l:

Oriol: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Eloi esplai MIV remarca que si que hi han eines i si que se’n creen.

-Roger Puig SCV el Clot felicita el Guiata'l per les esmenes presentades, creu que el treball amb adolescents
no es treballa amb la transversalitat que hauria donada la relació propera que tenim amb les joves.

-Nico  Penedès-Garraf-Anoia  exposa  que  molts  punts  que  exposen  a  l'esmena  queden  reflectits
intrínsecament a molts punts del document.

Berta: Es sotmeten a votació les esmenes  de la 13 a la 20.

Esmena 13. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 13 referent als drets dels
infants.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

54 6 2 62 0



Resultat: No queda incorporada al pla de treball. 

Esmena 14. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 14 referent al projecte
d’inclusió.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

59 3 0 62 0

Resultat: No queda incorporada al pla de treball.

Esmena 15. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 15 referent al treball amb
Adoles.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

46 11 4 61 1

Resultat: No queda incorporada al pla de treball.

Esmena 16. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 16 referent a la història
dels esplais.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

42 10 10 62 0

Resultat: No queda incorporada al pla de treball. 

Esmena 17. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 17 referent al  relleu
generacional.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

44 13 1 58 4

Resultat: No queda incorporada al pla de treball. 

Esmena 18. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 18 referent a educació
emocional.



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

54 7 1 62 0

Resultat: No queda incorporada al pla de treball.

Esmena 19. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc  sobre l’esmena 19 referent al projecte
Brigada Palestina.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 35 14 53 1

Resultat: Aprovada l'esmena 19 al pla de treball.

Esmena 20. Es demanen vots en contra, vots a favor i vots en blanc sobre l’esmena 20 referent al projecte de
treball amb infants.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

19 10 23 52 2

Resultat: No queda incorporada al pla de treball.

• Esmena 21. Canvi de la Monifesta't, Guaita'l. 

Marta: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Joan Manya esplai Botó, no veu la proposta en l'esmena proposada pregunta com ho visualitzen des de
l'esplai.

Replica Guaita'l: No tenen cap proposta només proposaven un format mes participatiu.

-Pau Totikap: Està d'acord en que ha de ser mes participativa però que el temps es el que tenim.

-Aina Eixam: Prefereix una monifesta't menys participativa que allunyar-la al temps i que els afectats siguin
els infants.

-Joan Marc espurna de Gràcia, defensa l'esmena i torna a plantejar esperar un any i replantejar monifesta't

Réplica Guaita'l: Per a fer mes participatives les esplaiades hem de començar donant exemple a la monifesta't.

Berta: Es sotmeten a votació l'esmena 21.



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

41 6 5 52 1

Resultat: No queda incorporada l’esmena 21 al pla de treball.

• Esmena 22. Estructura Territorial, Guaita'l. 

Guaita'l:

Pau Fu: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Eloi MIV no creu que es creix per créixer i que es treballa en aquesta línia.

-Joel Peti ki peti pregunta que fins a quin punt creixem en quantitat i no en qualitat ho troba una falta de 
respecte a la gent que entra.

Replica Guaita'l: Que siguin crítics no es que no se sentin part d'Esplac, fent aquestes esmenes contribueixen 
a una millora del projecte.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

12 11 29 52 1

Resultat: No queda incorporada l’esmena 22 al pla de treball.

• Esmena 23. Posicionaments i esmenes.

Esplai Espurna, Esplai Totikap, C.E. Boix, Esplai Espurna de Gràcia, Esplai GMM, Esplai Guineueta, Esplai
Isard-Flor de Neu, Esplai L'Olivera Rodona, Esplai Movi de Sàrria, Esplai SCV el Clot, Esplai Torxa, Esplai
Turons, Esplai Xangó, Tània Balmes.

Irene: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Dani MIV EGS PGA explica que s'ha parlat a Gran Comitè i les pautes que es segueixen a l'hora d'elaborar
un posicionament.

-Hector Totikap defensa l'esmena i critica la metodologia actual sortida de Gran Comitè.

-Espurna de Gràcia defensen l'esmena posant d'exemple el desallotjament d'un centre social en el que creien
que Esplac s'hauria d'haver posicionat.



-Caterina EGS Baix Llobregat li  veu la seva raó de ser a l'esmena però creu que està molt tancada i que
s'hauria de treballar des de tots els esplais.

Berta: Es sotmet a votació l'esmena 23.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

6 24 22 52 0

Resultat: Aprovada l'esmena 23 al pla de treball.

• Esmena 24. Relacions externes, Guaita'l. 

Uri: Es proposa votar en contra.

Berta: Torn obert de paraula. Demanem a tothom que apunti el seu vot a la butlleta que us hem facilitat.

-Roger  espurna  de  Gràcia  defensa  l'esmena  i  planteja  proposta  de  transacció  per  ampliar-la  a  ateneus
populars plataformes juvenils, etc.

-Núria de Xirusplai no creu que s'hagi d'incloure tot a al que s'ha referit el Roger ja que al document queda
recollit part del missatge que volia incloure.

Berta: Es sotmeten a votació l'esmena 24.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 52 0 52 0

Resultat: Aprovada l’esmena 24 al pla de treball.

Berta: Torn obert de paraula sobre Pla de treball. 

-Iris esplai Gatzara volen expressar per part del sector que el DUDI s'hauria de treballar amb mes temps i més
recursos.

-Puig SCV el Clot valora positivament la quantitat d'opinions i el debat exposat.

-Paty EGS Baix Llobregat volia expressar que no cal fer moltes esmenes per a demostrar que s'ha treballat el
pla de treball i que s'han fet comentaris que podrien ser despectius cap a altres sectors, convida a la resta de
EGS a treballar molt als espais que disposen.



Berta: aprovació, si s’escau, del Pla de Treball curs 2015-2016 (els sectors ja han aprovat la seva part per
assemblea de sector). Recordar les esmenes incorporades i les que no.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 50 0 50 0

Resultat: Queda aprovat el Pla de treball 2015-2016.

11. Ratificació de l'interventor de comptes

Berta: dona la paraula al Rai.

Rai: explica que és l'interventor de comptes i dona la paraula al Marc Enrich

Marc Enrich: fa la seva presentació

Berta: Torn obert de paraula. 

Berta: demana vots a mà alçada per ratificar l'interventor de comptes.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 43 0 43 4

Resultat: Queda ratificat l'interventor de comptes.

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

Berta: dona la paraula a l'Eduard per presentar el pressupost.

Eduard: presenta el pressupost. 

Berta: S'han presentat 3 esmenes al pressupost (projectades a la pantalla petita). Convidem els esplais Totikap
i Espurna a presentar-les.

• Esmena 1 al pressupost: Àpats Monifesta't, Totikap. 

Eduard: es proposa votar en contra de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula

-Eduard ED des de l'ED es valora que al ser l'òrgan de representació mes important de l'associació s'intentava
donar un àpat calent, explica que també entra esmorzar i berenar.

-Rèplica Totikap: Expressen que semblen pocs diners però quan parlem en beques o subvencion son molts



diners.

-Puig SCV el Clot no veu d'on es poden retallar tants diners en àpats.

-Núria creu que a la monifesta't son masses àpats per a portar tuppers.

-Laia esplai Pa amb tomàquet planteja suplir un dels dies però seguint amb dinàmica estalviar.

(dos esmenes Totikap les intervencions estant juntes.)

Berta: Es sotmet a votació l’esmena 1 al pressupost.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

23 17 6 46 4

Resultat: No queda incorporada l'esmena 1 al pressupost. 

• Esmena 2 al pressupost: Àpats AGO, Totikap. 

Eduard: es proposa votar en contra de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula.

Berta: Es sotmet a votació l’esmena 2 al pressupost.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

8 31 8 47 0

Resultat: Queda aprovada l'esmena 2 al pressupost. 

• Esmena 3 al pressupost: Despeses GC pre-AGO, Espurna. 

Eduard: es proposa votar en contra de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula

-Paty Baix Llobregat a favor de l'esmena i convida a la reflexió a totes les dirigents en l'espai on s'hagin de
debatre.

-Espurna de Gràcia demana la aprovació de les 3 esmenes per coherència pedagògica.

-Eduard ED explica que el pressupost està ajustat a l'aprovat s'han fet esforços per acotar el preu.

Berta: Es sotmet a votació l’esmena 3 al pressupost.



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 34 10 47 0

Resultat: Queda aprovada l’esmena 3 al pressupost.

Berta: Torn obert de paraula del pressupost.

-Paty EGS Baix Llobregat proposa que a l'hora que es presenta el pressupost hi hagi una columna al costat on
s'especifiqui el balanç.

-  Roger  Espurna  de  Gràcia  mostra  el  seu  descontentament  per  la  no aprovació d'una  de  les  3  esmenes
plantejades al pressupost.

Berta: Aprovació, si s’escau, dels pressupostos.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 41 0 44 3

Resultat: Queden aprovats els pressupostos.

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

Per una fiscalitat justa i raonable pels esplais

Berta: Dóna la paraula al Ramon per a la presentació de la resolució. 

Ramon: presenta la resolució.

Berta: Torn obert de paraula

Berta: Votació.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 47 0 47 0

Resultat: Queda aprovada la resolució.



Esplais Catalans compromesos amb la pau i l'ajuda a les persones refugiades

Berta: Dóna la paraula al Dani Costa per a la presentació de la resolució. 

Berta: Torn obert de paraula.

Berta: Votació.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 46 1 47 0

Resultat: Queda aprovada la resolució.

Som l'alternativa necessària

Berta: Dóna la paraula a la Sara Subirana i al Roger Guzman per a la presentació de la resolució dels El món
no està pensat per la diversitat funcional.

Sara i Roger: presenta la resolució. 

• Compromís, La Fera. 

Sara: es proposa votar a favor de l'esmena.

Berta: Torn obert de paraula

Berta: Es sotmet a votació. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 47 0 47 0

Resultat: Queda aprovada l’esmena.

Berta: Torn obert de paraula.

Berta: Es demanen vots a mà alçada per aprovar la resolució.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 44 1 45 2

Resultat: Queda aprovada la resolució. 



14.  Precs i preguntes

Berta: precs i preguntes. Obra un últim torn de precs i preguntes. Comentaris sobre com ha anat l’AGO.
Últim torn obert. 

- J espurna de Gràcia no porten fa molt a Esplac convida a reflexionar sobre el paper del Gran Comitè i la por
a que el debat a l'AGO no arribi a la base.

-Roger espurna de Gràcia creu que l'actitud de l'AGO no es l'adequada i que l'assemblea es l'espai on s'ha de
debatre i construir entre totes.

-Sector Barcelona ha notat una polarització en contra del seu sector i que ens fixem mes en el que ens uneix i
no en el que ens separa.

-Puig felicita la taula per la gestió del debat que considera que ha estat de les AGO més complicades, també
felicita a la resta d'esplais que han fet esmenes i han participat del debat.

-Itziar expressa la mateixa sensació de polarització i explica que no ha estat la intenció de fer entendre a altres
sectors que elles no ho han treballat sinó obrir el vot i debatre de diferents temes.

-Jana Alentorn felicita l'assemblea per la dificultat de tot plegat i importància de seguir treballant en la línia.

-Nico EGS PGA demana la inclusió del sector Anoia al nom oficialment.

-Eloi esplai MIV expressa que no s'ha parlat del MLP ni el deute que va assumir Esplac com entitat, critica la 
falta d'informació a l'AGO.

-Rai ED explica que s'han demanat respostes als responsables però encara no saben re, mantindran 
informats.

-Martí matinada pòrtics planteja que el factor lúdic està una miqueta absent i proposa fer una revisió de cara 
l'any vinent. 

Àlex Barrera Fajardo, secretari de l'assemblea

Vist-i-plau: Raimon Carreras, President d'Esplais Catalans

Molins de Rei, 29 de novembre de 2015


