
35a Assemblea General Extraordinària d’Esplais Catalans

Acta
Data:  27 de novembre de 2016                             Hora d’inici: 9:00h

Lloc:  Centre Cultural de Granollers                      Hora final: 19.40h

Acreditacions: De 8:15 a 9:00h

Benvinguda: De 9:00 a 9:15h

Assistència de 61 esplais

Esplais
Vic Remei Roques Albes Arc de Sant Martí de Torroelles

Gresca L'Agrupa Pa amb tomàquet

Peti ki peti Trapella Vol i vol

Espurna Espurna de Gràcia GMM

Guineueta Kasperle L'Olivera Rodona

Matinada Pòrtics Movi de Sarrià SCV Clot

Torxa Totikap Turons

Xiroc Buenoyqué Diplodocus

Gadjetosplai Xirusplai La Teranyina

Papu-Tisores C.E. Drac Màgic Grumets

GER Grup d'esplai Montbuí MIV

Zig-Zag Can Parellada Egara

Eixam El Botó Piolet

Refugi Farfalla Guai!

La Fera Pica-Roca Pla de Bonaire

Sarau Serrallo La Grapadora

Bruixes i Bruixots Garbí Guaita'l

Pampayuga Les 100 Teies Güitxi-Güitxi

Minuatx Medinyà El Pas

Magdalena La Flama Santa Eulàlia

A-Munt

Més tard arriben: Bitxus, Cau l'Espolsada, Ara Mateix, Guspira,  ASDIVI, Isard-Flor de Neu i 
Xangó.

1



Socis i sòcies col·laboradores, dirigents i secretaria tècnica

Eduard Fernando - ED Marta Cortina - ED Irene Torrecilla - ED

Ramon Sagalés - ED Oriol Castro - ED Sara Subirana - ED

Xavi Planas  ED Dani Costa   ED Àlex Barrera   ED

Mireia Martinez Agout - ST Victor Yustres Santiago - ST Gerard Abril - ST

Marina Montiel Claver - ST Irune  - ST Maria Marco - ST

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

Alba Foz Altarriba - ST Blanca Terrado - ST Montserrat Garcia Jorba - ST

Cristina Garcia ST Guillem-Curial ST Aina Sanchez Castelló - ST 

Jordi Manresa Casals - ST Míriam Nicodemus Escribano - ST Rai Carreras   soci/a

Jana Alentorn   soci/a Maite Gorraiz   soci/a Pau Fuentes   soci/a

Eva Sanahuja   soci/a Raúl Merino Ruiz   soci/a Èlia Torrescasana Martínez   soci/a

Jordi Crisol   soci/a Berta Mundó   soci/a Eloi Sans Gispert   soci/a

Berta Costa  EGS Aleix Badia Vila  EGS Eloi Rotllan  EGS

Alex Villaitodo  EGS Elvira Sauceda Mañé  EGS Cristian Gonzalez  EGS

Ariadna Virgili  EGS Maria Cerdà Vericat  EGS Caterina Pedregal  EGS

Adrià Nicolàs i Aragó  EGS Isabel Vega  EGS Oriol Camdeperrós  EGS

Pau Camderrós Alonso  EGS Cristina Trullols Hernández  EGS Meritxell Moreno Martín  EGS

Rorronis  EGS Pau Sánchez  EGS Paty Barrera  EGS

Tània Balmes  EGS Zöe Ruiz  EGS Laura Pechobierto  EGS

Marc Cardona i Ruiz  EGS Marián Rodés  EGS Júlia Mateu  EGS

Maria Ràfols  EGS Núria Solà Guinovart  EGS Joel Sánchez Garcia  EGS

Daniel Regener Roig  EGS Maria Llimona i Cuscó  EGS Paula Turon Loren  EGS

Alícia Flores  EGS Patri Ruta  EGS Marina Juarez  EGS

Carmen Alonso  EGS Irene Nadal Homs  EGS Miki Rueda   EGS

Cira Diakhaby   EGS Clara Farrés Jimenéz   EGS Albrt Sancristòfol Parés  EGS

1. Presentació i benvinguda

Irene Torrecilla dóna la benvinguda a la sala, agraeix la presència a tothom que ha vingut i 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. Estem molt contentes per les previsions de participació d'aquest any.
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• 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,  etc.  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, amb més antelació 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 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 els 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.

• El Twiter estarà encès tot el dia. Demanem respecte per la gent que parli i que no distorsioni.

Tan sols s'apagarà si s'utilitza per fer comentaris fora de lloc o desagradables, en aquest cas no

es tornarà a encendre.

La Irene Torrecilla dona la paraula a l'esplai Guai! i el convida a pujar a l’escenari.

L’Esplai Guai! fa la presentació i benvinguda.

Constitució de la mesa

Irene Torrecilla fa proposta de Constitució de la Mesa, proposant a:

• Raúl Merino, monitor de l'esplai Guai! com a secretari.

• Rai Carreras, expresident i soci d'Esplac com a moderador de l'Assemblea.
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Elecció del secretari (Raúl Merino) i del moderador (Rai Carreras) de l'AGE. Es proposa la mateixa 
composició per l'AGO.

S’obre un torn obert de paraula i no hi ha cap objecció. S’aprova la proposta, cridant així al Raül

Merino i al Rai Carreras a pujar a la Mesa.

Explicació del funcionament de l’assemblea

Rai Carreras recorda el funcionament de l'assemblea: Tots els esplais teniu una infografia a la vostra

carpeta que explica el funcionament de l'AGE i l'AGO. 

Respecte l'estructura:

Es celebren dues assemblees consecutives, una d'extraordinària i una d'ordinària. Es fa això per

aprovar una modificació del RRI i que tingui efecte directe a l'assemblea que es farà després.

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

hall de recepció.

• Els esplais nous no poden votar fins que no s'hagi aprovat la seva entrada a Esplac (al punt

d’altes i baixes de socis).

• Les  votacions  seran,  si  s'aprova  la  modificació  del  Reglament  de  Règim  Intern  i  dels

Estatuts,  telemàtiques  a  través  del  comandament.  En  tot  cas  durant  l'AGE s'aplicarà  el

sistema de votacions antic i les votacions es faran a mà alçada i a través del comandament

per testejar el sistema.

• Sistema de votacions durant l'AGE:

Tipus d'acord
L'aprovació de l'ordre del dia
L'aprovació de l'acta de l'assemblea
La incorporació d'esmenes a la documentació

Acord: Majoria simple dels
vots emesos

Vots a favor > vots en contra

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

Tipus d’acord La modificació del Reglament de Règim Intern i dels Estatuts de
l'associació
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Acord: Majoria qualificada
de 2/3 dels vots emesos

Vots a favor > 2/3 total de vots emesos

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

➔

Si s'aprova la proposta de modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern s'aplicaran els

acords proposats a la documentació:

Tipus d’acord

L'aprovació de l'ordre del dia

L'aprovació de l'acta de l'assemblea

L'aprovació de l'admissió i expulsió de socis

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

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

Tipus d’acord

Aprovació de:

La memòria de curs

El pla de Treball

El pressupost

L'elecció de membres de l'ED 

L'aprovació de les resolucions

L'aprovació de dels criteris de distribució

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.

Tipus d’acord La  modificació  del  Reglament  de  Règim Intern  i
dels Estatuts de l'associació

Acord:  Majoria  qualificada  de  2/3 dels
vots emesos.

Vots a favor > 2/3 total de vots emesos

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

Tipus d'acord Incorporació d'esmenes a la documentació

Acord:  En  funció  de  la  documentació
que s'estigui  discutint,  l'acord necessari
per incorporar una esmena és el mateix
que  el  que  fa  falta  per  aprovar  aquell
document.

Respecte els torns oberts de paraula:

S'anima  als  esplais  a  explicar  el  motiu  del  seu  vot,   per  fer  les  AGOs  més  constructives  i

participatives, sigui un vot negatiu o positiu. 

Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació i abans de votar.
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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: propostes aquí in situ a l’assemblea per apropar dues posicions intermitges. 

El funcionament serà: 

● El/la ponent primer farà la presentació segons la informació enviada.

● La moderador anunciarà les esmenes (es projectaran en pantalla) i convidarà a qui hagi

esmenat a explicar l'esmena.

● Es presentaran les propostes de transacció si n'hi ha.

● L'esmena es sotmetrà a votació directament si no hi ha esmenes transaccionals. En cas

que hi hagi una proposta d'esmena transaccional s'escollirà entre el text original i la proposta

transaccional i després es sotmetrà a votació el text amb més suport.

S’obre un torn obert de paraula. 

Rai: Lectura dels esplais assistents. Som 56 esplais amb dret a vot (i 7 esplais nous que no poden

votar fins que hagi acabat el punt d'altes d'esplais.)

2.  Examen  i  aprovació,  si  s'escau,  de  l'Ordre  del  Dia  de  l'Assemblea  General

Extraordinària

Rai: Es passa a l'aprovació, si escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea. Recordem que l'hora prevista

de finalització és les 19:30; l'AGO començarà a les 10:45, farem una pausa per esmorzar després de

l'aprovació de l'ordre del dia de l'AGO a les 10:55, una per dinar a les 13:40 durant el punt de Pla de

Treball i una pausa a la tarda després de l'aprovació del pressupost. 

Irene: Recorda la importància de quedar-se fins al final de l’AGO. Seguim apostant perquè sigui de

matí i tarda per poder deixar espais a la participació de la gent.
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Rai: Torn obert de paraula. Abans de començar comprovem el quòrum.  

Comprovació del quòrum

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 56 0 56 0

3. Examen i aprovació, si s'escau, de la modificació dels Estatuts

Roger de l'espurna de Gràcia pregunta per què els nous esplais no són votats abans per a que ells 

també puguin votar aquests documents. En Xavi Planes li respon que es fa per ordre lògic i que s'ha 

fet amb el format que s'ha cregut més òptim.

Passem a demanar els vots a mà alçada per a l'ordre del dia.

Votacions de l'ordre del dia de L'AGE

Es demanen vots en contra, a favor i vots en blanc per a l’aprovació de l’ordre del dia de l’AGE:

Vots emesos – majoria simple (sí > no) 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 54 2 54 0

Aprovat l’ordre del dia de l’AGE.

Rai: Presentació de la proposta de modificació dels Estatuts. En ser dos documents separats els 

Estatuts i el Reglament de Règim Intern es votaran per separat, però com que s'han fet conjuntament

la presentació també ho serà per donar-hi més sentit.

Convida al Miki Rueda, a la Irene Nadal, a la Sara Subirana i a la Irene Torrecilla a pujar a 

l'escenari i es convida els esplais Turons, Espurna i Totikap a l'escenari per presentar les esmenes.

Irene Nadal, Irene Torrecilla, Sara Subirana i Miki Rueda: presenta la proposta de modificació dels 

Estatuts i del Reglament de Règim Intern.

Rai: S'han presentat 4 esmenes a la Proposta que es projectaran a la pantalla. Es convida a l'esplai 

Turons a presentar la primera. Convida a que, si hi ha esplais que volen parlar sobre les esmenes, 

vagin apropant-se a l'escenari.

Esmena 1: Esplai Turons
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Esplai Turons: Presenta la proposta d'esmena referent al canvi de nom de Equip de Direcció (ED)

per el de Equip de Coordinació. 

Sara Subirana: Defensa el text original.

Rai: Torn obert de paraula.

Rai: Es sotmet a votació. 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

23 25 8 56 0

Queda aprovat el canvi de nomenclatura. 

Es convida l'esplai Espurna a presentar l'esmena número 2.

Esmena 2: Esplai Espurna

Esplai  Espurna:  Presenta  la  proposta  d'esmena sobre  els  tempos  de ratificació  de  la  Secretaria

General cada 2 anys.

Irene Torrecilla: Defensa el text original.

Rai: Torn obert de paraula

Sergi (Olivera): Quin sentit té canviar l'equip de coordinació cada 2 anys, doncs? 

Dani Costa: No és el mateix el voluntariat que la lògica “professional”. 3 anys és l'ideal ja que un

any pot ser de relleu i en el segon i tercer ja es té tot més consolidat.

Rai: Es sotmet a votació. 

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

40 6 7 53 3

Rai: No queda aprovada l’esmena.

Es convida a l'esplai Totikap a presentar l'esmena número 3.
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Esmena 3: Esplai Totikap

Esplai Totikap: presenta la proposta d'esmena i de transacció sobre la votació del pla de treball a

l'AGO. En aquesta esmena s'ha presentat  una proposta de transacció.  Primer s'escollirà entre la

transacció i la proposta de transacció i després es sotmetrà a votació l'esmena amb més suports.

Irene Nadal: Defensa la proposta de transacció.

Rai: Torn obert de paraula

Joan Marc (Espurna de Gràcia):  En quins termes s'ha demanat que sigui un 10% i tres sectors

geogràfics?

Irene li respon dient que es va decidir d'aquesta manera perquè un 10% ja era un nombre important.

(EGS Barcelona Totikap): Presenta el cas que es volgués votar un projecte a part dels altres. Però

que  podria  tardar  molta  estona  votar-los  tots  així  que  proposa  votar  només  els  que  s'interessi

debatre.

Marc (Bruixes): Es manifesten en contra perquè el mecanisme és molt complicat i creuen en el

sistema que hi ha ara de construcció en el qual tots els esplais ja diuen la seva i que per alguna cosa

ja existeixen les esmenes.

Totikap: Comenten que a l'esmena potser li falta aprofundiment en quant als projectes.

Rai: Es tria entre l'esmena original i la transacció, després es sotmetrà a votació l'esmena amb més

suports. 

L'esmena s'incorporarà si té més vots a favor que en contra. 

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

A favor de la transacció A favor esmena original Text original Vots emesos Abstencions

23 14 15 52 4

Rai: S’incorpora la transacció.

Es convida l'esplai Totikap a presentar l'esmena número 4. 

Esmena 4: Esplai Totikap

Esplai Totikap: Presenta la proposta d'esmena i de transacció sobre l'enviament d'acords i ordres del

dia de les reunions, fent-les públiques a totes els esplais.

Miki Rueda: Defensa la proposta de transacció.
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Rai: Torn obert de paraula

Alba (Agrupa): Troba subjectiu la confidencialitat. Qui tria què és confidencial i què no ho és.

Miki Rueda li respon dient que per lògica i consideració podran fer-ho.

Nico (EGS Penades-Garraf):  Hem de ser responsables amb aquesta decisió i tenir confiança en

aquest equip ja que depèn de quina informació pot ser perjudicial per algun esplai (per exemple) o

poc oportú.

• Per què els grups de treball i comissions no mostren les actes?

A la proposta en pantalla no surt però a la proposta original hi constava que les comissions i grups

de treball també mostressin les actes.

Rai: Es tria entre l'esmena original i la transacció, després es sotmetrà a votació l'esmena amb més

suports. 

L'esmena s'incorporarà si té més vots a favor que en contra. 

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

A favor de la transacció A favor esmena original Text original Vots emesos Abstencions

51 3 1 55 1

Rai: S’aprova i s’incorpora la transacció.

• S’incorpora a l’AGE l’esplai Ara Mateix del sector Baix Llobregat.

Comprovació del quòrum: Som 57 esplais amb dret a vot.

Torn obert de paraula sobre la Proposta de modificació dels Estatuts.

-  Jota  (Espurna de  Gràcia).  Hi  ha  esmenes  que  s’han redactat  i  enviat  i  no  han aparegut  a  la

presentació de l’AGE.

En Xavi explica que no hi ha més esmenes de les que s'han presentat dins el marge de l’AGE.

- Marc (Olivera Rodona). L'esmena ha arribat a alguns esplais.

Irene: Pregunta si ha arribat a partir de la documentació d'Esplac.

- Pau Campderrós EGS Barcelona: A la reunió de sector es van treballar les esmenes i després els

esplais s'encarregaven d'enviar al formulari. Va haver-hi problemes tècnics i no es va acabar enviant

l'esmena així que no és “vàlida” ja que tota l'entitat no l’ha pogut treballar.

10



Rai: Votació de la Proposta de modificació dels Estatuts. Demanar els vots a mà alçada per aprovar

la  modificació  dels  Estatuts.  Recorda  les  esmenes  incorporades  i  les  que  no.  Es  recorda  que

l'aprovació d'aquesta modificació és per majoria qualificada. S'aprova amb 2/3 dels vots emesos. En

aquest cas votar en blanc és com votar en contra de la proposta.

Vots emesos – majoria simple sí  

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

A favor En contra En blanc Vots emesos Abstencions

49 6 2 57 0

Rai: Queda aprovat el document d’Estatuts amb les esmenes aprovades incorporades.

4. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació del Reglament de Règim
Intern.

Rai: Un cop aprovada la modificació dels Estatuts es passa a la votació de la modificació del 

Reglament de Règim Intern. S'han presentat dues esmenes al document i convida els esplais La Fera

i Espurna a presentar-les. 

Esmena 5: Esplai La Fera

Esplai  La  Fera:  Presenta  la  proposta  d'esmena  sobre  la  dissolució  dels  sectors  geogràfics,  on

s’inclou que els sectors geogràfics tenen recolzament d’Esplac per a la recerca de nous esplais. 

Miki Rueda: Dona suport al text de l’esmena.

Rai: Torn obert de paraula.

Rai: Es sotmet a votació. 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 54 2 56 1

Queda aprovada l’esmena.

Esmena 6: Esplai Espurna

Es convida l'esplai Espurna a presentar l'esmena número 6 sobre la responsabilitat del pressupost

del  sector,  que  recau sobre  el  propi  sector.  En  aquesta  esmena s'ha  presentat  una  proposta  de
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transacció on s’inclou la figura de l’EGS com a co-responsable. Primer s'escollirà entre l’esmena i

la proposta de transacció i després es sotmetrà a votació l'esmena amb més suports.

Esplai Espurna: Presenta la proposta d'esmena i de transacció.

Irene Nadal: Defensa la proposta de transacció.

Rai: Torn obert de paraula

– Roger  (Espurna  de  Gràcia):  La  transacció  no  canvia  gaire  cosa.  No volem que la

responsabilitat caigui sobre l'EGS sinó cap a tot el sector.

– Irene: Es necessita una persona física que tingui la responsabilitat final.

– Espurna: Treballem de manera assemblaria però tot i així necessitem una persona que a

nivell burocràtic té la responsabilitat final, així que ho entenem ja que els esplais també

funcionem així.

– Laura  (Bruixes):  consideren  la  transacció  més  adequada  ja  que  convina  la

responsabilitat cap al sector i cap a l'EGS ja que són qui els representa.

• S’incorporen a l’AGO els esplais Bitxus i Cau l’Espolsada.

Comprovació del quòrum: som 59 esplais amb dret a vot.

Rai: Es tria entre l'esmena original i la transacció.

L'esmena s'incorporarà si té més vots a favor que en contra.

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

A favor de la transacció A favor esmena original Text original Vots emesos Abstencions

52 4 3 59 0

Queda aprovada la transacció.

Rai: Torn obert de paraula sobre la Proposta de modificació del RRI.

Rai: Votació de la Proposta de modificació del Reglament de Règim Intern. Demanar els vots a mà

alçada  per  aprovar  la  modificació  del  Reglament  de  Règim  Intern.  Recorda  les  esmenes

incorporades  i  les  que  no.  Es  recorda  que  l'aprovació  d'aquesta  modificació  és  per  majoria

qualificada. S'aprova amb 2/3 dels vots emesos. En aquest cas votar en blanc és com votar en contra

de la proposta.
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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 55 1 56 3

Queda modificat el RRI d’Esplais Catalans.

5. Precs i preguntes

Rai: S'obre un torn obert de paraula.

-  Roger  (Espurna  de  Gràcia):  Els  sap  greu  que  algunes  esmenes  redactades  no  s’hagin  pogut

incloure i demanen que es tinguin en compte de cara a l’any que ve perquè eren unes esmenes molt

adequades per definir una mica més Esplac, tendint cap a ideologies d’una entitat que esdevingui

una eina real de transformació social.

- Oriol (EquiCo): Les transaccions i esmenes es van presentar fa 10 dies, si haguéssiu indicat que no

hi eren les vostres esmenes hi hauria hagut més marge de maniobra.

- Pau (EGS de Barcelona) Prec per l'any que ve: per a poder presentar les esmenes per l'any que ve

per a poder presentar la feina feta per les monitores.

- Sara (EC): Reflexiona que ha estat un procés lent i feixuc. 

- Nico (EGS PG): Reflexiona sobre el fet que nosaltres donem el valor que tenen les paraules.

Raül Merino: S'explica que es passa a votació de l'acta de l'assemblea. Els acords presos han estat:

aprovar/rebutjar  la  proposta  de  modificació  dels  Estatuts  i  aprovar/rebutjar  la  proposta  de

modificació del Reglament de Règim Intern.

Rai: Aprovació de l'acta de l'Assemblea General Extraordinària.

6. Examen i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General Extraordinària

Rai: Explica que en aquell moment s'aprovarà l'acta de l'assemblea general extraordinària i convida

al secretari a fer una lectura de l'acta.

Rai: Torn obert de paraula. 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 58 1 59 0
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Rai: Es llegeixen els resultats a la sala i es dona per conclosa l'AGE. Ara es farà una pausa de 20', a

fora hi ha cafè, te i sucs. Després es començarà l'Assemblea General Ordinària amb l'aplicació dels

documents aprovats.

PAUSA

35a Assemblea General d'Esplais Catalans
1. Constitució de la mesa

Irene: Explica que s'ha d'aprovar altre cop la constitució de la mesa i que la proposta és la mateixa

que la de l'assemblea anterior.

Raül Merino com a secretari i Raimon Carreras, com a moderador de l'Assemblea.

Irene: Torn obert de paraula. Obre un torn obert de paraula i si no hi ha cap objecció, s’aprova la

proposta.

Rai: Repàs del funcionament de l'AGO. Sobretot del que no s'ha explicat abans.

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

Respecte l'estructura:

Comencem l'Assemblea Ordinària amb els punts habituals però aplicant la nova reglamentació.

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 hall.

Els esplais nous no poden votar fins que no s'hagi aprovat la seva entrada a Esplac (al punt d’altes i

baixes de socis).

Les votacions seran telemàtiques a través del comandament.

Sistema de votacions:

Tipus d’acord: L'aprovació de l'ordre del dia
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L'aprovació de l'acta de l'assemblea

L'aprovació de l'admissió i expulsió de socis

Acord: Majoria simple dels

vots emesos.

Vots a favor > vots en contra

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

Tipus d’acord: 

Aprovació de:

La memòria de curs

El pla de Treball

El pressupost

L'elecció de membres de l'ED 

L'aprovació de les resolucions

L'aprovació de dels criteris de distribució

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.

Tipus d’acord: 
La modificació del Reglament de Règim Intern i dels Estatuts de

l'associació.

Acord: Majoria qualificada

de 2/3 dels vots emesos.

Vots a favor > 2/3 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 AGOs més constructives i

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

Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació i 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: propostes aquí in situ a l’assemblea per apropar dues posicions intermitges. 

 El funcionament serà: 

▪ El/la ponent primer farà la presentació segons la informació enviada.
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▪ El  moderador  anunciarà  les  esmenes  (es  projectaran  en  pantalla)  i  convidarà  a  qui  hagi

esmenat a explicar l'esmena.

▪ Es presentaran les propostes de transacció si n'hi ha.

▪ Es sotmetran a votació la proposta d'esmena (que s'incorporarà si s'aprova) o es triarà entre el

text original, la proposta de transacció i l'esmena (s'incorporarà la que tingui més vots a favor) 

Taula acreditacions: ACTUALITZA llistat d'esplais presents per a la lectura a la sala.

Rai: Torn obert de paraula.

2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'Ordre del Dia de la XXXV Assemblea General 
Ordinària

Rai:Es repassa l'Ordre del Dia per sotmetre'l a votació

Rai: Torn obert de paraula. 

-Adrià (Esplai la Fera): Proposa que hi hagi un botó per abstencions per a comprovar que tothom

que ha volgut hagi votat i quedi registrat de manera correcta.

- No és possible tècnicament posar 4 opcions. 

- Marc (Bruixes) proposa tornar al vot tradicional si no es pot garantir al 100% el vot electrònic.

- S'acaba decidint que les dues primeres votacions es farà amb les dues opcions per comprovar que

l'electrònica funciona correctament. Passem a demanar els vots a través de l'aplicació per a l'ordre

del dia:

Comprovació del quòrum

Vots emesos – majoria simple (sí > no) 

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

Per comprovar quins comandaments funcionen i quins no, es crida als esplais un per un alhora que

aquests voten a favor a distància.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

Rai: Lectura dels resultats a la sala.

3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIV Assemblea General Ordinària

Rai: Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIV AGO.
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Rai: Torn obert de paraula. 

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 54 5 59 0

Rai: Queda aprovada l’acta de  la XXXIV AGO d’Esplac.

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

• Presentació de la memòria

Rai: Dóna la paraula a la Núria, Maria C, Marta, Dani i Xavi perquè presentin la Memòria 2015-

2016.

Marta C: Vídeo i presentació de la Memòria 2015 – 2016.

Vídeo memòria.

Rai: S'han presentat 8 esmenes a la Memòria, 6 de les quals fan referència a faltes de picat, repetició

de paraules i manca de connectors i que, si no hi ha cap objecció s'incorporaran. Convidem a l'esplai

MIV a explicar les altres dos. Convida a que si hi ha esplais que volen parlar sobre les esmenes,

vagin  apropant-se a  l'escenari.  Les  esmenes a  la  Memòria,  com aquesta,  s'aproven per  majoria

absoluta.

● Esmena 1: Esplai MIV 

MIV: Presenta l'esmena sobre suprimir de l’acta a les persones que no eren presents a les jornades

de Sobirania alimentària.

Uri: Proposa acceptar-la.

Rai: Torn obert de paraula.

Rai: Es sotmet a votació. 

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+blancs) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 56 1 57 2
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Queda aprovada l’esmena.

● Esmena 2: MIV

MIV: Presenta l'esmena per incloure que a la Monifestat, en alguns espais formatius, hi va haver

molt poca participació.

Rai: Es sotmet a votació. 

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

2 54 3 59 0

Queda afegida l’esmena.

S'obre un torn de paraula sobre la memòria.

• Presentació de l'Informe de Gestió del Gran Comitè

Rai: Es recorda que es votarà tot al final. Dóna la paraula a Núria, Maria C, Marta i Dani perquè

presentin l’Informe de gestió del GC.

Núria, Maria C, Marta i Dani: Informe de gestió del GC.

Rai: Torn obert de paraula sobre l’Informe de gestió GC.

• Presentació de l'Informe de Gestió de Secretaria General

Rai: Dóna la paraula al Xavier Planas perquè presenti l'informe de Gestió de la Secretaria General

2015-16.

Xavi: Presentació de l’informe de Gestió Secretaria General 2015-16 i torn de paraula.

Rai:Torn obert de paraula sobre l'informe de gestió de SG.

- Alba (Esplai L’Agrupa): Pregunta si ja s'havia decidit si participaven les comissions en els grans

comitès.

Rai: Votació de la Memòria de la feina feta el curs 2015-16. Demanar els vots a mà alçada per

aprovar la Memòria i la gestió feta. Recorda les esmenes incorporades i les que no. Recorda que tan

sols  estem  votant  la  memòria  no  els  dos  informes  de  gestió  que  no  es  voten,  simplement

complementen.

Comprovació del quòrum
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Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 59 0 59 0

Queda aprovada la memòria 2015-16.

Es mostra el vídeo de la Monifesta't 2016.

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

Rai: Lectura dels nous socis i sòcies col·laboradores – votació en bloc a no ser que hi hagi alguna

objecció. Recordar que qui vulgui fer-se soci pot fer-ho a través de la web o amb les butlletes que

trobaran a l'entrada.

Altes Baixes

− Alícia Flores Farré
− Caterina Pedregal Corbatera
− Celia Nisarre Bleda
− Dani Costa Soler
− Elisabet Bayo Puxan
− Elvira Sauceda Mañé
− Irene Nadal Homs
− Jessica Gallardo Sánchez
− Maria Cerdà Vericat
− Marina Juárez Barraquero
− Miki Rueda Peradesoroi
− Patri Ruta Serra
− Patri Sánchez González

− Ines Ivorra Harrison
− Ruth Arcarons Rabbadà
− Eva Bretones Hernández
− Carles Serratacó Pino
− Ramon Morell Sau
− Rafael guillen Sánchez
− Mercè Andres Diana
− Mar Vidal Pubill
− Mireia Selva Monfort
− Pau Planelles Oliva

Rai: Votació de la ratificació 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 2

Queden aprovats els nous socis i sòcies.

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

• Baixes 
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Rai: Baixes de centres d’esplai. Dona la paraula a la Irene.

Irene: Som de les poques federacions que tenim criteris de sortida. Explica el motiu de les baixes.

El criteri és donar de baixa els esplais que porten 5 cursos sense funcionar, i seguir treballant perquè

els esplais d'Esplac comparteixin el model voluntari i associatiu. Aquest curs proposem donar de

baixa 5 esplais per aquest motiu.

Rai: Lectura dels centres d’esplai de baixa.

Relació baixes:

1. Pere Mitjans

2. Espai de la Infància

3. AFINS

4. Flor de Maig

5. Associació Catalana de l'Hemofília

Torn de paraula:

- Ramon (Gep): Pregunta els motius pels quals es fa fora d'Esplac a un esplai. 

- Irene (EquiCo) respon que tots aquests esplais se'ls fa fora perquè els monitors i monitores no són

voluntaris.

Rai: Es passa a la votació de proposta d'expulsió d'entitats:

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 55 2 57 2

Queda aprovada l’expulsió d’aquests esplais d’Esplac.

Es crida un a un cada nou esplai i se'ls dóna màxim 2 min 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. Es recorda que la votació és per majoria absoluta.

La Irene els lliura la carpeta (certificat + vot + butlleta vots ED).

Vídeo d'esplais d'esplac esplac d'esplais.

1.   Esplai Minuatx
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Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 55 0 56 3

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Minuatx. Irene: lliurament de carpeta.

2. Esplai La Flama

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 56 0 56 3

Queda aprovada l’entrada de l’esplai La Flama. Irene: lliurament de carpeta.

• Som 60 esplais amb dret a vot.

3. Esplai El Pas 

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 57 2 58 2

Queda aprovada l’entrada de l’esplai El Pas. Irene: lliurament de carpeta.

4. Esplai A-Munt

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 58 1 60 0
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Queda aprovada l’entrada de l’esplai A-Munt. Irene: lliurament de carpeta.

5. Esplai Santa Eulàlia

Tenien un vídeo preparat però per problemes tècnics no s'ha pogut mostrar i intenten solucionar-ho, 
es presentaran més tard.

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 58 0 59 1

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Santa Eulàlia. Irene: lliurament de carpeta.

6. Esplai Magdalena

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 58 0 59 1

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Magdalena. Irene: lliurament de carpeta.

7. Esplai Medinyà

Presentació de l’esplai.

Rai: Torn obert de paraula

Vots emesos – majoria absoluta (sí > ½ vots emesos)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 58 1 59 0

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Medinyà. Irene: lliurament de carpeta.

Rai: Actualment som 106 esplais!

Taula acreditacions: ACTUALITZA llistat d'esplais presents per a la lectura a la sala.

Rai: Recorda que els esplais nous poden votar a partir d'aquest moment.

• El quòrum passa a ser de 66 esplais amb dret a vot.
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Falca-Vídeo: Urnes requisades.

7.  Candidatures i elecció  dels membres de l'Equip de Coordinació (EC) 

Rai: Presentació de candidatures i elecció dels membres de l'EC.

Irene: Explica la situació a l'Equip de Direcció. Hi ha 5 vacants, i presenten a l'Eduard Fernando,

per un segon mandat i l'Àlex Barrera per incorporar-se a l'equip.

Rai: Torn obert de paraules. Per dubtes previs, després de cada presentació hi ha un torn. 

Rai: Crida una a una les persones que es presenten de nou a l'EC perquè facin la seva presentació

individual.

• Presentació Eduard Fernando

Rai: Torn obert de paraula.

Pregunta per l'Eduard si donarà suport a la incorporació d'Anoia al sector PG. Ell respon que sí tot i

que realment no pot votar en aquest assumpte.

Comprovació del quòrum: Som 66 esplais

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

13 44 6 63 3

Rai: Queda aprovada la candidatura de l’Eduard Fernando.

• Presentació Àlex Barrera

Comprovació del quòrum: Som 66 esplais

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 61 3 64 2

Rai: Queda aprovada la candidatura de l’Àlex Barrera.

Rai: Proclamació dels resultats de l’EC i Presidència. Queda constituït l’EC per aquest curs. Ara

farem una pausa per dinar que durarà fins a les 15:00 (calculem 45' aproximadament).

23



DINAR

8. Presentació dels sectors
S'ha mostrat el vídeo de presentació de l'esplai Santa Eulàlia que anteriorment no havia estat 
possible mostrar per problemes tècnics.
Rai: Donem la benvinguda i explica que posarem un vídeo explicatiu i de presentació dels sectors.

• Es projecta el vídeo dels sectors.

9. 1. Ratificació, si s'escau, de la dissolució del sector Penedès-Garraf

Rai: Explica que el sector Penedès-Garraf presenta una proposta per dissoldre el sector i constituir

el Penedès, Garraf i Anoia. Es faran dues votacions una de constitució i una de dissolució.

PG : Presenten la proposta.

Rai: Torn obert de paraules.

Rai: Es sotmet a votació. Vots emesos – majoria absoluta (sí > 1/2) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

2 55 2 59 1

Queda aprovada la dissolució del sector Penedès-Garraf.

9. 2. Ratificació, si s'escau, de la constitució del sector Penedès, Garraf i Anoia

Rai: Es sotmet a votació. Vots emesos – majoria absoluta (sí > 1/2) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

5 54 0 59 1

Queda aprovada la constitució del sector Penedès, Garraf i Anoia.

10.Examen i aprovació, si s'escau, del pla de treball pel curs 2016-17

PRESENTACIÓ PLA DE TREBALL 

Rai: Presentació del Pla de Treball que inclou les accions del curs 2016-17. Es convida a pujar a

l'Elvira, a l'Uri i al Ramon perquè presentin el pla de treball.

Elvira, Uri i Ramon: presenten el Pla de treball concretant les accions de les línies 2016-17. 

Rai: S'han presentat 8 esmenes al pla de treball (projectades a la pantalla petita). Convidem els

esplais Egara, Eixam, Pla de Bonaire, Farfalla, El Piolet i La Fera, Agrupa, MIV, Espurna de Gràcia,
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Totikap i a l'Equip de Direcció a explicar-les. Convida a que si hi ha esplais que volen parlar sobre

les esmenes, vagin apropant-se a l'escenari. La incorporació d'esmenes al Pla de Treball s'aprova per

Majoria Absoluta.

 14.  Els esplais: Egara, Eixam, Pla de Bonaire, Farfalla, El Piolet i La Fera: Expliquen l'esmena

referent a que reivindiquem la nostra veu i no hauria d’estar redactat en passiu.

 El quòrum ha baixat a 60 esplais amb dret a vot.

Uri: no ens posicionem.

Rai: Torn obert de paraula. I passem a la votació de l'esmena. Demanem vots a favor, en contra i en

blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 44 6 54 6

Queda aprovada l’esmena 14.

 15. Els esplais:  Egara, Eixam, Pla de Bonaire, Farfalla, El Piolet i La Fera: Expliquen l'esmena

referent en canviar «camí cap a la felicitat» per «camí cap a la transformació social».

Elvira: No ens posicionem.

Rai: Torn obert de paraula. 

Laura (Bruixes): La transformació social és el camí, no on volem arribar.

Pau (Guaita'l): Proposa fer una transacció de les dues, “...camí cap a la felicitat i la transformació

social...”.

Carmen (EGS Vallès): La transformació social ja surt en aquest text i potser no caldria tornar a

parlar sobre la transformació social si ja està “explicada”.

- Proposa fer un canvi a la transacció en la qual el text canvii a “..camí cap a la felicitat a través de

la transformació social...” 

I passem a la votació.

Com que s'ha presentat  una esmena de transacció primer s'escollirà entre l'esmena original i  la

transaccional i després es votarà si s'incorpora o no. L'esmena s'incorporarà si té més vots a favor

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

A favor de la transacció A favor de l'esmena En Blanc Vots emesos Abstencions

52 5 0 57 3
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 Queda aprovada l’esmena transaccional.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 50 4 57 3

 Queda incorporada la proposta de transacció per l’esmena 15.

 16. Els esplais:  Egara, Eixam, Pla de Bonaire, Farfalla, El Piolet i La Fera: expliquen l'esmena

referent  a  que  al  Pla  de  Treball  hi  ha  una  frase  introductòria  que  és  massa  tradicionalista  i

reivindiquen una introducció amb els valors d’Esplac.

Ramon: Explica la proposta de transacció.

Rai: Torn obert de paraula. Com que s'ha presentat una esmena de transacció primer s'escollirà entre

l'esmena original i la transaccional i després es votarà si s'incorpora o no. 

• Marc (EGS Barcelona): Pregunta si es refereixen al tipus d'educació de Marta Mata, etc.

Quan parlen de “republicana”.

Passem a la votació. L'esmena s'incorporarà si té més vots a favor que en contra. Es demanen vots a

favor, en contra i en blanc.

• El quòrum ha baixat a 59 esplais amb dret a vot.

A favor de la transacció A favor de l'esmena original En blanc Vots emesos Abstencions

46 9 0 55 4

Queda aprovada l’esmena transaccional.

A favor En contra En blanc Vots emesos Abstencions

47 7 4 58 1

Queda incorporada l’esmena 16.

 17. Els esplais: Agrupa, Ara Mateix, Peti Ki Peti, Trapella, Pa amb tomàquet, Greska, Trapella,

Egara, Eixam, Pla de Bonaire, Farfalla, El Piolet i La Fera expliquen l'esmena referent a canviar la

paraula «tolerància» per la de «respecte», per fomentar la igualtat.

Elvira: Ens posicionem favorablement.

Rai: Passem a la votació de l'esmena. Demanem vots a favor, en contra i en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 54 0 55 4
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 Queda incorporada l’esmena 17.

 18. Els esplais:  Espurna de Gràcia explica la proposta d'esmena en referència al nou decret del

lleure que no afavoreix gens a esplais ni caus. Es demana que es faci una denúncia-proposta per a

que esplais i caus tinguem un decret del lleure propi.

Uri: Es proposa votar en contra, explica la feina feta fins ara al CNJC i fer un posicionament com a

Esplac.

Rai: Torn obert de paraula. 

Joan (Peti ki peti): Demana que la justificació que ha fet L'EC es reculli d'alguna manera.

– Hèctor: Pregunta si des de l'EC ja estaven treballant en això, per què no ens hem assabentat

els esplais.

– Oriol (EC) Comenta que podrien haver fet un posicionament públic, però fer-ho només com

a Esplac tindria menys força que fent-ho amb la resta de federacions.

– Marc (Bruixes): Des del seu esplai han fet la reflexió que necessiten com a organització

obrir un debat i saber què poden fer per revertir aquest procés i arribats a aquest punt creuen que

han de desobeir aquest procés.

Passem a la votació de l'esmena. Demanem vots a favor, en contra i en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

7 33 14 54 5

S’incorpora l’esmena al pla de treball.

 19. L’Esplai MIV: Explica l'esmena referent a un matís sobre la formació Teresa Claramunt.

Ramon: Proposa acceptar-la.

Rai: Torn obert de paraula. Passem a la votació de l'esmena. Demanem vots a favor, en contra i en

blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 46 9 56 3

S’incorpora l’esmena al pla de treball.



 20.  Anselm  Clavé.  L’Agrupa,  Ara  Mateix,  Peti  Ki  Peti,  Trapella,  Pa  amb  tomàquet  i  Greska

presenten l'esmena referent a que s’inclogui una petita explicació sobre el format i el contingut del

pla de formació Anselm Clavé.
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Oriol (EC): Es proposa votar a favor.

Rai: Torn obert de paraula. Passem a la votació de l'esmena. Demanem vots a favor, en contra i en

blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 51 1 53 6

S’incorpora l’esmena al pla de treball.



 21. Esplaiada, Totikap. 

 L’Esmena fa referència a replantejar el format de l’esplaiada ja que és massificada, i defensen un

model d’Esplaiada descentralitzada i no necessàriament en una població, però ja queda incorporat

en el text.

Totikap: En comptes d'esmena han decidit que quedi recollit en forma de prec.

Rai: Torn obert de paraula. Cap esplai demana que es voti així que no es fa cap votació.

Rai: Torn obert de paraula sobre el Pla de treball.

- Guaita'l: (Pau): pregunta perquè col·laboren amb Escoltes i no amb Pere Tarrés.

- Oriol (EC) respon que amb aquestes entitats escoltes ens entenem millor i s'assemblen més en

certes maneres de fer.

– Àlex (Gresca): Proposen fer una revisió exhaustiva dels objectius de les comissions.

– Néstor (Gresca) Se'ls hi respon que es recollira i no creuen que hi hagi problema.

– Anna (Trapella) pregunta per que persones que conformen les comissions poden accedir al

Gran Comte que es un espai on estan els dirigents que han estat votats. Se'ls hi respon que

no formen part del Gran Comitè a no ser que siguin espais on se'ls convida per a que puguin

aportar o participar (com podrien convidar altres persones). Se'ls hi pregunta que, igual que

conviden a gent  de les comissions,  podrien convidar  també a gent dels  sectors.  Se'ls  hi

respon dient que els EGS poden fer d'enllaç per a poder aconseguir coses com aquestes.

– Joan (Peti ki peti): Creuen que les comissions i els grups de treball fan molta feina a la qual

molts cops no accedeixen o la troben llunyana ja que està molt centralitzada a Barcelona i

proposen que es descentralitzés per sectors, per exemple, per poder treballar millor. Se li

respon que els membres de les comissions prenguin nota i que es comprometin a treballar el

tema.
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– Xènia (Agrupa): Reflexiona sobre la comissió internacional, concretament amb el projecte

de Palestina, i senten que no els han inclòs ni que hagin estat interessats en els projectes que

ells volien proposar. L'Eduard de la comissió internacional els hi respon.

– Xènia (Agrupa): Quan elles volien participar a projectes com el de Palestina, els hi deien

opinions contradictòries com per exemple que buscaven persones no tan inexpertes amb el

tema. La Irene li respon que no hauria d'haver-hi cap criteri per entrar en el projecte, així

que ho parlaran.

– Esplai del Clot: Dins d'aquest projecte en el qual ella hi és, les monitores del seu esplai que

estan al projecte no tenen cap experiència i hi són a dins. També explica que és un projecte

autogestionat i li estranya els comentaris que ha sentit en quant el projecte i la comissió.

– Caterina  (Vic-Remei):  Demana  que  tingués  en  compte  que  les  formacions  es

descentralitzessin. Marta, que portava les jornades de lleure i feminisme li explica per què es

feia a Barcelona però que si hi ha la petició de canviar-ho es treballarà en el tema.

– Alba (Agrupa) Demana que des del Gran Comitè hi hagi més “apropament”. 

Rai: Aprovació, si s’escau, del Pla de Treball curs 2016-2017 (els sectors ja han aprovat la seva

part per assemblea de sector). Recordar les esmenes incorporades i les que no.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+blancs)

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

2 48 2 52 5

Queda aprovat el pla de treball.

• VÍDEO 1: Presentació de l’EsplacNet
• VÍDEO 2: Imatges.

11. Proposta de Modificació de les Distribucions

Rai: Explica que ara sotmetrem a votació la proposta de modificació del document de criteris de

distribució econòmica. Convida a la Patrícia Barrera, a la Caterina Pedregal i a l'Eduard Fernando a

presentar la proposta. I als esplais  Totikap, Kasperle, GMM, Espurna de Gràcia, Espurna, Xangó,

Matinada-Pòrtics i Isard-Flor de Neu a presentar les esmenes.
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Eduard, Kate i Paty: Presenta la figura de l'interventor de comptes com algú extern a l'associació

que fa una auditoria política dels comptes de l'associació quan es presenta el tancament.

Rai: S'han presentat dues esmenes a la proposta. 

 22. Treball en xarxa: 

 Es convida als esplais Totikap, Kasperle, GMM, Espurna de Gràcia, Espurna, Xangó a presentar la

primera esmena referent al treball en xarxa. Canviar «esplai a la xarxa» per «esplai en xarxa» i

incloure  les  activitat  de  territori  i  la  presència  de  l’esplai  en  activitats  organitzades  per

l’administració pública.

Kate: El Gran Comitè proposa acceptar la proposta.

Rai: Les esmenes a aquesta documentació s'aproven per majoria absoluta: 

Vots a favor > vots en contra + vots en blanc.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 41 7 51 6

Queda incorporada l’esmena.

 23. Comissions de sector: 

Esplai Totikap, Matinada-Pòrtics, Espurna de Gràcia, Isard-Flor de Neu, Espurna i Xangó expliquen

la  proposta  d'esmena  referent  a  incloure  l’assistència  dels  esplais  a  les  comissions  de  sector

(incloent la transacció per no desafavorir els sectors que no tenen comissions de sector).

Paty: El Gran Comitè proposa acceptar la proposta.

Rai: Les esmenes a aquesta documentació s'aproven per majoria absoluta: vots a favor>vots en

contra+vots en blanc.

Esmena original Esmena transaccional En blanc Vots emesos Abstencions

8 42 0 50 7

Queda aprovada l’esmena transaccional.

Rai: Es sotmet a votació la proposta. Aprovació de la proposta per majoria absoluta.

Vots a favor > vots en contra + vots en blanc. Es demanen vots.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 47 3 53 4

Queda incorporada l’esmena transaccional.
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Torns de paraula:

-Roger (Espurna de Gràcia): Comenta que estem molt disperses i que hi ha menys gent a la sala.

També comenta que no ha entès el 5% que treballa amb gent amb diversitat i li ha semblat racista ja

que això pot donar a entendre que hi ha gent que té diversitat i altres que no, tot i que entén que no

anava amb aquest sentit. Les que van realitzar el vídeo han dit que els hi sap molt de greu si s'ha

donat a entendre així ja que no van poder escurçar més el vídeo.

Modificació del document de distribucions als esplais. Votacions:  

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 48 2 51 6

Queda aprovat el document de distribucions amb les dues esmenes incorporades.

Ara es farà una pausa de 20' s'espera a tothom a la sala a les 17:40.

PAUSA

12. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost 2016

Rai: Presentació del Pressupost 2016. Dóna la paraula a l'Eduard Fernando, l'Ari Virgili i el Marc

Pibernat perquè presentin el pressupost 2016. Demana que la gent que té esmenes es prepari al

micro de baix: Bonaire, Egara, Fera, Farfalla, Eixam, Piolet, C.E. Drac Màgic, MIV, GEM, GER,

Grumets i Zig-Zag, Espurna i Totikap.

Eduard Fernando, l'Ari Virgili i el Marc Pibernat : Presenten el pressupost.

Rai: S'han presentat 4 esmenes al pressupost (projectades a la pantalla petita), una de les quals fa

referència a una falta d'ortografia i s'incorpora. Convidem els esplais  Bonaire, Egara, Fera, Farfalla,

Eixam, Piolet, C.E. Drac Màgic, MIV, GEM, GER, Grumets i Zig-Zag a presentar la primera.

24. Àpats AGO.

Els esplais   Bonaire,  Egara,  Fera,  Farfalla,  Eixam, Piolet,  C.E. Drac Màgic,  MIV, GEM, GER,

Grumets i Zig-Zag presenten l'esmena referent a que a l’AGO s’oferís la possibilitat de dinar per a

tothom qui volgués pagar aquest dinar.

Marc: Es proposa votar a favor de l'esmena, entenem que és un punt intermig entre el sistema actual

i l'anterior.
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Rai: Torn obert de paraula.

- Jota (Espurna de Gràcia) comenta que no ens costa res portar un tupper i que 4 mil euros els

podem destinar per coses més productives i també, amb el càtering, entraríem en debats ja que seria

contractar empreses privades, etc. Qui ha fet l'esmena li contesta dient que, proposa que qui triï

càtering pagaria i per tant esplac no hauria de posar tants diners.

-Guillem (Totikap): Pregunta què passaria si algú s'apuntés i després no vingués. Recorda el fet que

a la monifesta't va sobrar molt menjar que es va haver de tirar.

- Roger (Espurna de Gràcia) Quin tipus de càtering es contractaria? S'hauria de decidir quin tipus de

menjar  i  a  on  es  compraria,  etc.  L'Eduard  li  respon  que  sempre  es  busquen  llocs  del  tipus

cooperatives, sense ànims de lucre, etc.

- Maria (Penedes-Garraf-Anoia): Proposa fer un pagament previ per esplacnet per solucionar els

problemes que poguessin sorgir i que s'han comentat.

- Gerard (Movi de Sarrià): Si el pagament es fa abans, no cal pressupostar-ho.

- Kate (EGS Baix Llobregat): És un tema que preocupa i que no trobem solucions. Proposa una

tercera  opció  de  crear  una  comissió  d'intendència  per  cuinar-ho  les  monitores  motivades  amb

l'assumpte.

- Roger (Espurna de Gràcia): Li sembla molt bé aquesta última proposta.

- Els que han fet l'esmena demanen que hi hagi facilitats per accedir a aquests serveis i la proposta

és simplement que es dugui a terme aquest servei sense pressupostar-ho, pagant-ho els monitors.

Rai: Es sotmet a votació. Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

21 26 3 50 0

Queda incorporada l’esmena referent a proporcionar càtering als esplais per al dinar de l’AGO.

25. Sopar Equip d'Equips.

Esplai Espurna presenta l'esmena referent al pressupost del sopar de l’equip d’equips (rebaixant-lo

de 1400€ a 700€)  ja que 1400€ son molts  diners que no haurien d’anar destinats  només a dos

sopars.
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Des del Gran Comitè es detalla aquesta partida del pressupost.

Ari (EGS Penedès-Garraf i Anoia): Vol puntualitzar que el pressupost és menor si hi van menys

dirigents.

Rai: Torn obert de paraula

- Kate (EGS Baix Llobregat): Van estar d'acord que el segon sopar (estiu) no els hi importaria fer-lo

de tupper i que estan d'acord amb aquesta esmena.

-  Marc (del Bruixes):  Proposta de transacció: aquests 700 euros que s'estalviarien dedicar-los a

colònies campaments i rutes. Però no és possible fer aquest tipus de transacció.

- L'Eduard explica què es fa amb el super-hàbit i com funcionen les despeses finals, entre altres.

• El quòrum és de 49 esplais amb dret a vot.

Es sotmet a votació. Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

14 30 4 48 1

Queda incorporada l’esmena de reduir el pressupost del sopar d’equip d’equips a 700€.

27. Activitats de sector, Totikap. 

Totikap presenta l’última esmena del pressupost . L'esmena fa referència a la partida concreta que es

destina  a  activitats  generals  com  Esplaiades  o  Monifestat,  i  volen  que  Esplac  destini  també

pressupost a les trobades de sector descentralitzades. 

Eduard  Fernando  (EC):  Es  proposa  votar  en  contra  de  l'esmena.  Explica  que  cap  sector  ha

especificat  que tingués  una necessitat  de finançament  extra  per a  les  seves  activitats  de sector.

D’altra banda, la majoria de sectors tanquen els comptes anuals amb super-hàbit.

Rai: Torn obert de paraula.

Cira (EGS Barcelona): Les sortides els hi surten amb despeses i costos molt cars. Proposa votar a

favor de l’esmena.

– Està a favor a aquesta esmena i proposa destinar més diners i per solidaritat cap a altres

sectors.
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– Pau Campderrós (EGS Barcelona): Quan una trobada es centralitzada com la Monifesta’t, hi

ha moltes coses com samarretes, gots etc. I el cost era molt raonable quan altres activitats

surten molt cares quan realment no hi ha tantes “coses”. S'hauria de donar el mateix pes a

una trobada centralitzada que a una descentralitzada per sectors.

– Nico (EGS Penedès-Garraf i Anoia): Com a contrapunt del que deia la Cira dona com a

exemple una trobada que ells han fet recentment i creu que ens podem adaptar a costos

barats sense demanar més diners. També creu que hem de ser més responsables amb els

diners de les subvencions i s'haurien de destinar més als infants, i no als monitors.

– Miki Rueda: Anava molt en la línia del Nico. Al Gran Comitè, quan van parlar d'aquest

assumpte,  especifica que els  pressupostos s'han fet  amb cap i  explica que cap sector  es

queda amb diners mai.

– Roger (Espurna de Gràcia): Creu que el “fer-ho les monitores” es la millor opció.

– Víctor  (Drac  màgic):  Reflexiona  que  s'ha  aprovat  la  reducció  de  pressupost  del  sopar

d'equips per ser d'oci quan, aquests diners dels que estem parlant en aquesta esmena també

és d'oci però cap a monitors.

– Eduard Fernando (EC): Comenta el problema de distribuir tots aquests diners entre sectors i

proposa obrir el debat per fer-lo durant l'any per gestionar-ho ja que és un tema complex.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

25 14 8 47 2

No queda incorporada l’esmena de destinar més pressupost a les trobades descentralitzades.

Torn obert de paraula del pressupost

- Kate (EGS Baix Llobregat): Han votat a favor de l'última esmena tot i haver dit que anirien a una

amb el Gran Comitè.

- Ramon (Esplai GEP): Demana que els torns tancats siguin realment torns tancats. En Rai aclara

que estem aquí per debatre i costa tallar paraules.

- Jota: Sembla que quan es parla de pressupostos i de menjar els sectors estan separats i creu que és

una llàstima que no tots ho veiem com des del punt de vista dels esplais. I vol fer veure que no tot
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està tan centralitzat a Barcelona i que no reben tants diners com es creu. També comenta que no es

veuen les coses amb perspectiva i demana que ampliem les mires.

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

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

7 36 1 45 3

Queden aprovats els pressupostos.

13. Resolucions

Som Educació

XOU

Rai: Dóna la paraula al Niko, Ari, Sara i Núria per a la presentació de la resolució i a l'esplai Eixam

per presentar  les  esmenes.  Se n'han presentat  3,  dos de les  quals  són per  defecte  de picat  que

s'incorporen directament.

Niko,  Ari,  Sara  i  Núria:  Presenten  la  resolució  que  vol  posar  en  valor  la  tasca  de  monitors  i

monitores en l’educació.

Eixam: Presenta una esmena a aquesta resolució on es vol ometre el concepte «errors dels monitors

i monitores».

Eduard: Presenta la proposta de transacció.

Rai: Torn obert de paraula

• El quòrum és de 48 esplais amb dret a vot.

Rai: Es sotmet a votació. Com que hi ha una proposta de transacció primer es triarà entre les dues

propostes i després es sotmetrà a votació. Es demanen vots a favor de l'esmena original, vots a favor

de la proposta de transacció i vots en blanc.

A favor de l'esmena original A favor de la transacció En blanc Vots emesos Abstencions

2 41 0 43 5

Queda aprovat el text de la transacció.
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Es demanen vots a favor d'incorporar l'esmena transaccional, vots en contra i vots en blanc.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

4 37 3 44 4

Queda incorporada l’esmena transaccional.

S'obre un torn de paraula abans de passar a la votació de la resolució.

Rai: Es demanen vots a favor, en contra i en blanc de la resolució.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

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

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 43 0 43 5

S’aprova la incorporació de la resolució.

Islamofòbia

XOU

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

Dani: Presenta la resolució referent al rebuig a la islamofòbia en format de discursos o lleis que

alimenten la cultura de la por. Des d’Esplais catalans demanem un canvi de polítiques migratòries

que facilitin l’acollida i el respecte cap a totes les creences, conviccions i llibertats. Els esplais ens

comprometem a condemnar qualsevol  atac violent  i  fomentar el  respecte  mutu així  com també

educar sempre des de la interculturalitat.

Rai: S'obre un torn de paraula abans de passar a la  votació de la  resolució.  No hi ha paraules

demanades.

Rai: Es demanen vots a favor, en contra i en blanc de la resolució.

Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc) 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 46 0 46 2

S’aprova la resolució d’Islamofòbia per unanimitat.
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Defensem la plena ciutadania dels infants

XOU

Rai: Dóna la paraula a l'Eduard per a la presentació de la resolució i a l'esplai el Piolet per presentar

l'esmena.

Eduard Fernando: Presenta la resolució referent a que els  infants son persones de ple dret  i  es

requereix que se’ls hi doni més importància des de les institucions públiques, exercint el dret a vot

com qualsevol altra persona.

Rai: Convida a l'esplai el Piolet a pujar a presentar una esmena. 

El Piolet presenta l'esmena: Estan molt d’acord amb aquesta resolució, però no amb els arguments

que donen per defensar-la. «no existeixen bones o males decisions».

Eduard Fernando: Defensa mantenir el text original.

Rai: Es sotmet a votació. Es demanen vots en a favor d'incorporar l'esmena, vots en contra i vots en

blanc. Vots emesos – majoria absoluta (sí > no+vots en blanc). 

Es demanen vots en contra de l’esmena, vots a favor i vots en blanc. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

6 18 14 38 10

No queda aprovada l’esmena.

S'obre un torn de paraula abans de passar a la votació de la resolució.

- Roger (Espurna de Gràcia): Comparteix amb tots la definició de paraula infant i està content de la

resolució.

-  Edu (Totikap):  Creu  que hauríem de  fomentar  la  participació real  dels  infants  en les  nostres

entitats i no en aquest sufragi universal.

-  Kate  (EGS  Baix  Llobregat):  Explica  que  el  que  volen  defensar  a  la  resolució  és  la  plena

participació infantil.

Rai: Es demanen vots a favor, en contra i en blanc de la resolució. Vots emesos – majoria absoluta

(sí > no+vots en blanc). 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

5 30 7 42 6

Queda incorporada la resolució.
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14. Precs i preguntes

Rai: Obre un últim torn de precs i preguntes. Comentaris sobre com ha anat l’AGO. Últim torn

obert de paraula. 

-  Pau  Fuentes  (soci  col·laborador):  Prec  en  relació  a  Encís,  per  a  que  recuperem  l’ús  de  la

cooperativa.

- Ramon: Agraeix als organitzadors i a la mesa, especialment al moderador, de tota la feina que hem

fet, i que seguim així.

– Laura  (Bruixes):  Reflexió  sobre  la  participació  de  l'AGO,  hi  ha  hagut  més  participació

d'homes que de dones i ens demana que hi pensem des de la crítica constructiva.

– Irene (EGS del Vallès): Ha tingut la sensació que hi ha hagut debats pocs rellevants per a la

nostra  tasca com a monitors i  proposa que pensem més en les  coses que de veritat  ens

haurien d'interessar per la nostra “tasca” i que en un altre lloc podríem debatre i decidir

temes més polítics i de paraules concretes en els documents oficials.

– Clàudia (Sarau):  ha tingut  la  sensació que a  l'ED i  a  l'EGS se li  ha intentat  buscar  les

pessigolles i vol concretar que segurament tots els pressupostos i coses per l'estil les han tret

amb raó i per algun sentit i que hauríem de confiar més en ells i elles.

– Cira (EGS Barcelona): Maria Font havia de presentar-se per l'ED però al final no ho ha fet i

demana que potser hauria estat be un mail o alguna cosa per informar que finalment no ho

feia.

– Irene (Presidenta d’Esplac) explica que la responsabilitat aniria més cap a la seva part per no

haver informat.

– Cira (EGS Barcelona): Nosaltres no decidim que moltes coses es facin a Barcelona i no

volem veure's relacionats amb el centralisme.

– Marc (Espurna): Les sensacions com a assemblea han estat molt positives comparat amb la

passada ja que s'ha parlat amb respecte i calma i “cohesió” amb tot Esplac i que seguim així.

– Estem començant a tirar cap a una mateixa línia. Esplac som un, amb un mateix objectiu i

no molts sectors competint. Formem/treballem totes juntes, no per separat.

– Roger (Espurna de Gràcia):  Es  disculpa cap les  persones que s'han sentit  agredides per

alguns  tons  que  ha  tingut  durant  l'AGO  i  agrair  a  la  mesa  i  a  tothom que  ha  fet  els

documents el treball realitzat. També fa un recordatori a Fidel Castro, mort ahir.
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– Oriol:  Tots som monitors  i  monitores  de d'esplai,  i  ho fem tots  pel  mateix motiu i  tots

caminem cap a la mateixa direcció amb objectius compartits.

15. Dissolució de la mesa

Irene: Convida a la Mesa a dissoldre's i comença la Cloenda. Agraïments a Rai i a en Raül i regals. 

Seguim amb la cloenda. És molt el que estem fent avui, moltes les hores de preparació, molta estona

aquí però cal acabar-ho bé. Tot va bé si acaba bé i ara es el moment de tancar-ho i després fer una

xocolatada al més estil esplaiero.

Com és costum, al tancament convidem a les associacions amb qui compartim projectes i amb les

quals ens trobem en diferents espais.
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Cloenda
• Entrada convidats i agraïment

L'Equip de Coordinació puja a l'escenari.
Irene: Explica que posarem el vídeo de l'esplaiada passada.
Taula acreditacions: porta la llista de convidats.
Irene: Explica que com cada any volem aprofitar aquest espai per convidar institucions i entitats
amigues amb les que treballem diàriament. A l'hora volem que sigui un espai per dir adéu a aquelles
persones voluntàries de l'ED que marxen.

• Parlament Presidència

Irene: Parlament fent un resum del dia i repetint agraïments.
Irene: Convida als EGS a pujar a l’escenari.

• Vídeo Transformar Educant

Irene: Posem el vídeo de Transformar Educant, el documental que hem fet amb l'ajuda de totes.

VÍDEO
Irene: Acomiadem a la gent i agraïm que hagin vingut.

Irene Torrecilla Camps Sara Subirana Muntada
Presidenta                              Secretària
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