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38ª Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans 

Acta 

Data: 23 i 24 de novembre de 2019 

Lloc: Teatre Els Carlins, Manresa 

Hora de convocatòria: Dissabte a les 16.30 h 

Hora final: Diumenge a les 18.00 h 

Esplais assistents: 

El Cep GEPS Merlot Grup de C. l’Esparver 

Minuatx Roques Albes Vic Remei Xiruques del Roc de la Mel 

El Creixent Güitxi-Güitxi 100 Teies Els Draks 

Greska Peti ki peti Trapella Puigcastellar 

Xirusplai Espurna GMM Espurna de Gràcia 

Guineueta Isar-Flor de Neu Kasperle L’Olivera Rodona 

Matinada Pòrtics CSV El Clot Movi de Sarrià Totikap 

Turons Xangó Xiroc Papu-Tisores 

Bitxus Garbí La Tribu C.E. Drac Màgic 

GER Zig-Zag Egara Farfalla 

Gatzara Pica Roca Bonaire Sarau 

El Botó GEPA Guai! L’Esclop 

La Grapadora L’Olla de grills Tr3smón Atzuk 

Lairet    

Assistència de 53 esplais: 49 esplais amb dret a vot, 3 esplais nous i 1 esplai observador. 
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1. Benvinguda i acte públic 

Kate: Dona la Benvinguda a la sala, agraeix a tothom qui ha vingut i agraeix l'assistència de 

les persones convidades a l'assemblea. Es llegeix la llista de convidades: 

● Sílvia Luque: Directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

● Luis Fernández: Vicepresident i responsable de l'àmbit d'associacionisme educatiu 

del CJB. 

● Eduard Fernando: Cooperativa Incoop. 

● Sra. Laura Ribalaiga: Coordinadora territorial de Joventut de Barcelona (de la DGJ). 

● Sr. Cesc Poch: Director de l’Agència Catalana de la Joventut. 

● Sra. Rosa M. Ortega Juncosa: Regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones 

Grans de Manresa. 

Kate: 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.  

● Donar importància a tota la feina que s'ha fet des dels esplais, sectors, EGS i Equip 

de Coordinació 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 a tothom a participar. Esperem que tothom es faci seu aquest espai, aporti 

i participi. 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. 

Kate: Es convida a la representant del CNJC perquè ens expliqui quina tasca fan. S'obre un 

torn de paraules. 

CNJC: Presenta el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en 5 minuts. 

Kate: Dona la paraula a la sala per fer preguntes 
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Kate: Es tanca el torn obert de paraula i es dona les gràcies per venir. 

★ Vídeo Memòria 

Es llegeix el text d'Esplac al món (Dani, Àlex i Rosa) 

Kate: Dona les gràcies a tothom que ha vingut i es dona pas a l'assemblea. 

2. Constitució de la mesa 

Kate: Dona la benvinguda després de l'acte públic. Pel que fa al funcionament de 

l'assemblea comenta: 

● 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. 

● El Twiter estarà encès durant els debats i pauses però no durant les votacions i 

presentacions. 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. 

● Aquest any mantenim la figura de la facilitadora. En aquest cas la Sandra, una persona 

externa i professional, que ens acompanyarà durant tota l'assemblea i gestionarà, en 

part, els debats. 

Obrim l'assemblea constituint la mesa de l'Assemblea. Formada per una secretaria que 

prendrà acta i una moderadora que regularà les intervencions i torns de paraula a més de la 

Presidència. 

La proposta per formar la mesa és: 

● Com a moderador: Eduard Fernando, ex-membre de l'Equip de Coordinació i soci 

d'Esplac. 

● Com a secretaria es proposa a la Clara Ferré, ex-EGS i sòcia d'Esplac. 

Obrim un torn de paraula sobre la composició de la mesa.  

Eduard: L'assemblea es desenvolupa segons les normes que marquen els Estatuts i el 

Reglament de Règim Intern aprovats a l'Assemblea anterior. Tots els esplais teniu una 

infografia que us hem donat a l'arribada: 
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Respecte el repartiment de persones a la sala: 

La sala té un quòrum de 197 persones a baix i 142 a dalt. Com a norma general, 

només les dues persones que tenen el gomet verd poden estar a platea. Si veiéssim 

que finalment som menys esplais inscrits, avisaríem perquè pugui baixar més gent.  

És imprescindible que la gent que hagi de votar estigui al pis inferior ja que el 

recompte només es farà a baix. Així hi tot, es poden fer intervencions a dalt i a baix. 

Hi ha micro als dos llocs. 

Respecte l'estructura: 

● L'assemblea es divideix en dos dies. El primer, avui, es discutiran els punts fins al 

canvi de nom del sector. Diumenge, durant el matí i la tarda es faran la resta de 

punts. 

● Avui acabarem a les 20.30h aproximadament. Després soparem a l'Anònima on es 

farà el concert. L’escola estarà tancada tot el dia. Per anar a dormir, obrirà dissabte 

de 23 a 24 h i de 2 a 2.30 h. A aquesta hora es tancarà amb clau. 

L’anònima estarà oberta de 21 h a 24 h per gaudir del sopar i el concert.  

● El Diumenge el plenari començarà a les 9 h. Esmorzarem a les 8 h davant del teatre. 

● Diumenge farem diversos punts abans de dinar. A les 12, aproximadament, farem 

els grups de treball a l'escola, i dinarem allà de 13 a 14.15h . A les 14.15 reprendrem 

el plenari fins a les 17 h. 

Respecte les Votacions: 

● Cada esplai té un vot. Només es pot votar a la platea. 

● 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. 

● Quan es surt de la sala a les pauses no es pot treure el vot. S'ha de donar a la porta 

sempre. 

● Durant les votacions no es pot sortir de la sala per no fer variar el quòrum. Això és 

molt important! 

● 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). 
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● Sistema de votacions durant l'AGO: aquest any votarem a mà alçada. En cada 

votació demanarem per aquest ordre: vots a favor, vots en contra i vots en blanc. 

Us demanem que tingueu els braços ben alçats. 

● Els acords es prendran, durant l’assemblea, segons les següents majories. 

Respecte els torns oberts de paraula: 

● A l'intervenir tothom ha de dir el nom, l'esplai i el número que se li ha assignat per 

poder fer el recompte d'intervencions. 

● S'anima als esplais a explicar el motiu del seu vot, (proposta per fer les AGO's més 

constructives i participatives).  

● 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). 

La persona que presenta un document o una esmena podrà demanar una última paraula en 

un torn per tancar. 

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: les posicions de qui presenta la documentació i qui ha fet 

l'esmena. 

● El funcionament serà: 

1. El/la ponent primer farà la presentació del document. 

2. La moderadora anuncia les esmenes (es projectaran en pantalla) i convidarà 

a qui l'hagi enviat a explicar l'esmena. 

3. 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 l'esmena 

original i la proposta transaccional; després es sotmetrà a votació el text amb més 

suport. 

● Per escollir entre l'esmena transaccional i l'original es farà una votació, la que 

s'escull és aquella que reculli més suports.   

● Les esmenes transaccionals les pot presentar qualsevol persona present a la sala. 

Una persona que vulgui presentar una esmena transaccional pot demanar ajuda 
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d'algú del Gran Comitè per fer-ho. La proposta ha d'estar ben definida en forma i 

escrita en paper. 

● Les esmenes transaccionals, per sotmetre's a votació, les han d'acceptar les persones 

que presenten la documentació i qui presenta l'esmena. 

Eduard: Es fa un torn obert de paraula preguntant si algú té algun dubte. 

Eduard: Es fa la lectura dels esplais assistents. Ara som 50 esplais amb dret a vot i 3 esplais 

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

★ Vídeo Infància 

3. Aprovació, si s'escau, de la proposta de facilitació de 

l'Assemblea 

Eduard: Com s'ha explicat, hi ha una proposta de facilitació de l'assemblea. Ara la Sandra 

es presentarà i explicarà millor la seva figura. Si hi ha dubtes s'obrirà un torn de paraula. 

Sandra: Explica el seu paper de facilitadora durant l'assemblea. 

Eduard: S’obre un torn obert. Si algú ho demana es sotmet la proposta a votació.  

No hi ha cap paraula demanada. 

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

Eduard: Es passa a l'aprovació, si escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea. Es dona la paraula 

a la Kate. 

Kate: Recorda la importància de quedar-se fins al final de l’AGO. Apostem perquè sigui de 

cap de setmana per poder deixar espais a la participació de la gent i poder fer un espai de 

grups de treball de qualitat. S'explica que el punt de presentació de l'informe de la carta de 

gestió de recursos es farà diumenge enlloc de dissabte. 

Eduard: Es recorda que l'Ordre del dia s'aprova per aclamació així que si ningú no demana 

que es voti es donarà per aprovat. S'obre un torn obert de paraula. 

Eduard: Ningú demana votació. Es dóna l'Ordre del Dia per aprovat.  

★ Video Manifestants 
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5. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXVIIa AGO 

Eduard: Passem ara a l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXVIIa AGO. 

Eduard: L'esplai Garbí i l'esplai Espurna han presentat dues esmenes a l'acta que fan 

referència a faltes d'ortografia (són les esmenes 1-Acta i 3-Acta). Com que són faltes 

d'ortografia s'accepten automàticament. A més, s'ha presentat una altra esmena, amb el 

número 2-Acta, al document. Es convida l'esplai Garbí a presentar l'esmena. Es recorda que 

l'Acta s'aprova per aclamació així que si ningú no demana que es voti es donarà per aprovat. 

Garbí (Andrea -75): L'esplai Garbí presenta l'esmena 2-Acta.  

Eduard: S'obre un torn de paraula sobre l'esmena. Com que l'acta s'aprova per aclamació les 

esmenes que es presenten a aquesta, també. Es pregunta si algú té res en contra de la 

incorporació de l'esmena. 

Eduard: L'esmena 2-Acta queda també incorporada. 

Eduard: Un cop votada l'esmena s'obre un torn de paraula.  

L’acta queda aprovada per aclamació. 

6. Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria del curs 2018-19 

★ Vídeo Documental 

Eduard: explica que es presentarà la memòria, l’informe de gestió de l'Equip de Coordinació 

i l’informe de gestió de la Secretaria General. Després de la presentació de la Memòria es 

presentaran i votaran les esmenes a aquesta i després es presentaran la resta de documents.  

La votació de la Memòria es farà després de presentar els dos informes de gestió però, es 

recorda, que tot i que sigui després, la votació és només sobre la Memòria i no sobre els 

informes de gestió.  

 

Es convida a l’Alícia i la Paula perquè presentin la Memòria 2018-19 i l'informe de gestió de 

l'Equico, i al Xavier Planas per presentar l'informe de gestió de la Secretaria General. Es 

demana que la representació dels esplais Garbí, Bitxus, Vilassar, la Tribu i el Timó del Gat 

que s'acostin per estar preparades quan hagin de presentar les esmenes. 

Alicia de l’EquiCo (259) i Paula: Abans hem presentat la memòria amb un vídeo i, per tant, 

es passarà directament a la presentació d'esmenes i al torn obert de paraula. 
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Eduard: S'han presentat 2 esmenes a la Memòria. L'esmena 5-Memoria, que es una correcció 

d'una dada, s'incorpora directament i es convida als esplais Garbí, Bitxus, Vilassar de Dalt, 

Tribu, Timó del Gat a explicar l'esmena 4-Memoria. 

Bitxus (32): Explica l'esmena 4-Memoria. 

Eduard: Explica que, com que la memòria s'aprova per majoria absoluta les esmenes s'han 

d'aprovar amb el mateix tipus d'acord. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

49 0 0 49 

Queda aprovada l’esmena 4-Memòria referent a la Santa Pinya 

Eduard: Llegeix els resultats de la votació i s'obre un torn de paraula sobre la memòria. 

Timur, de l’esplai Totikap: Comenta una errada de repetició de l’esmena 4-Memòria. Com 

que es tracta d’un error de repetició s’aprova automàticament. 

Eduard: Un cop votades les esmenes es passa a la presentació dels informes de gestió. 

Presentació de l'informe de Gestió de l’Equip de Coordinació 

Alicia (259): Es presenta l'informe de gestió de l'Equip de Coordinació. 

Eduard: S'obre un torn de paraula sobre l'informe de gestió de l’Equip de Coordinació. 

Presentació de l'informe de Gestió de la Secretaria General 

Xavi Planas (274): presenta l'informe de gestió de la Secretaria General. 

Eduard: S'obre un torn de paraula sobre l'informe de gestió de la Secretaria General. 

Eduard: Un cop tancat el torn es passa a la votació de la Memòria. 

La Memòria s'aprova per majoria absoluta, el 50% dels vots emesos. Es pot votar, com 

sempre, a favor, en blanc i en contra. S'obre el temps de votació: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 0 0 50 
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Queda aprovada la memòria amb 50 vots a favor. 

★ Vídeo amb imatges de l'any dels sectors. 

7. Ratificació de altes i baixes de sòcies col·laboradores 

Eduard: Demana a les monitores d'esplais nous que es presenten, que estan a dalt, baixin a 

la platea de cara al següent punt. S'explica que les sòcies col·laboradores són aquelles que 

comparteixen els valors i missió de l'associació i que li donen suport econòmic. Es fa una 

lectura de les altes i baixes que hi ha hagut aquest curs. 

Eduard: Es pregunta si algú té alguna objecció en votar en bloc. Si no, es passa a la votació. 

Els socis i sòcies s'aproven per majoria simple. S'obre el torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 0 0 50 

Queden aprovats els nous socis i sòcies amb 50 vots a favor. 

Kate: Ja som 213 socis i sòcies col·laboradores! Recorda que per 10 € a l'any totes les 

monitores es poden fer sòcies. Donem les gràcies a aquelles persones que donen suport a 

l'associació. 

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

Eduard: Es passa al punt d'altes i baixes d'esplais. Es demana als esplais Tr3smón, Atzuk i 

Olla de Grills que s'apropin a l'escenari metre es repassa la proposta de baixes dels esplais. 

Es dona la paraula a la Kate. 

Kate: Som de les poques associacions que tenim criteris de sortida. 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 

l'Esplai Gall Xafarder, per una inactivitat prolongada, i Arc de Sant Martí de Gavà també per 

inactivitat prolongada. 

Eduard: Es proposa donar de baixa els esplais Gall Xafarder i Arc de Sant Martí de Gavà. 

Obrim un torn de paraula per si hi ha algun comentari. No es demana cap paraula. 

Eduard: Es passa a la votació per donar de baixa aquestes associacions. La votació és per 

majoria absoluta. S'obre el torn de votacions: 
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Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

44 1 5 50 

Queda aprovada la baixa d’aquests 2 esplais. 

 

Un cop acabada la primera part del punt es passa a la presentació de nous esplais. Cada nou 

esplai té 3 minuts per presentar-se. Després s'obrirà un torn de paraula i, en acabar cada 

presentació, es sotmetrà a votació cada candidatura. 

Eduard: Es crida l'esplai Tr3smón a presentar la seva candidatura. 

Tr3smón (197): L'esplai fa la seva presentació amb un vídeo. 

Eduard: s'obre un torn de preguntes per a l'esplai. No es demana cap paraula.  

Eduard: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per 

majoria absoluta. S'obre el torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 0 0 50 

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Tr3smón amb 50 vots a favor. 

Kate: Es dóna a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el 

vot.  

Eduard: es crida l'esplai Olla de Grills a presentar la seva candidatura. 

Olla de Grills (555): L'esplai fa la seva presentació. 

★ Vídeo esplai Olla de Grills 

Eduard: s'obre un torn de preguntes per a l'esplai. No hi ha cap pregunta. 

Eduard: es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per 

majoria absoluta. S'obre el torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 0 0 50 

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Olla de Grills amb 50 vots a favor. 
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Kate: Es dóna a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el 

vot. 

Eduard: es crida l'esplai Atzuk a presentar la seva candidatura. 

Atzuk (141): L'esplai fa la seva presentació. 

★ Vídeo esplai Atzuk 

Eduard: s'obre un torn de preguntes per a l'esplai. No hi ha cap pregunta. 

Eduard: es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per 

majoria absoluta. S'obre el torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 0 0 50 

Queda aprovada l’entrada de l’esplai Atzuk amb 50 vots a favor. 

Kate: Es dóna a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el 

vot. 

S’actualitza el quorum de l’assemblea a 53 esplais amb dret a vot. 

Kate: Ara som 106 esplais i, a més a més, tenim els 2 següents socis observadors: Lairet i 

Agost. 

9. Elecció de les i els membres de l'Equip de Coordinació 

★ Vídeo Teletubbies 

Eduard: Ara passarem a presentar i escollir les candidates a l'Equip de Coordinació. Dona la 

paraula a la Kate perquè expliqui la situació. 

Kate: Explica la situació a l'Equip de Coordinació: 

● Aquest any el Ramon i el Dani acaben mandat i no renoven. 

● La Irene Nadal acaba mandat i es presenta a la renovació. 

● L'Alicia Flores deixa el càrrec. 

● L'Equip de Coordinació queda amb 2 persones. 

● Tenim la candidatura de la la Irene Nadal i del Pau Campderrós (nou candidat). 

● Finalment la Joana Pinyol no es presenta. 
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Eduard: Obrim un torn de preguntes previ, després de cada presentació se n'obrirà un altre. 

Recordem que la votació és en paper i secreta. Cada esplai té una butlleta que haurà 

d'introduir a l'urna quan s'obri el torn de votació. Demanem que els esplais tingueu 

preparada la butlleta i que, quan s'obri la votació, la introduïu a l'urna del vostre sector. 

Andrea (75): Pregunta si hi haurà un altre torn més endavant. 

Eduard: Hi haurà més torns de paraula. 

Eduard: Es demana que les candidates a l'Equip de Coordinació i les candidates a RdC 

s'acostin a l'escenari per estar preparades per quan se les cridi. 

Eduard: Es convida a la Irene a parlar. 

Irene: Presenta la seva candidatura. 

Eduard: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar. 

Ivette del Garbí (61): Demana a la Irene què ha de dir al respecte d’acusar a un esplai amb 

to de burla de no acceptar una transacció. Creuen que si es produeix això els esplais no diran 

la seva opinió. Això es va produir en una Coordinació Territorial. 

Irene: Es disculpa i justifica la resposta.  

Eduard: Es convida al Pau Campderròs a parlar. 

Pau: Presenta la candidatura. 

Eduard: s'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar. No hi ha cap 

pregunta. 

Eduard: el vot és secret i es farà després del següent punt. 

Elecció de les i els representants de les comissions. 

Eduard: Ara passem a l'elecció de les representants de les comissions. Es crida al Pau 

Casanovas, a la Marta Molina i al Ferran Climent. 

Kate: S'explica que a la Comissió Reduïnt Petjada només queda la Laia Ribes perquè l'Alicia 

Antolín ara és EGS del sector Vallès Occidental i s'anima a la gent a participar. Pel que fa a 

la Comissió de Gènere, amb el canvi d'enfocament, ho deixen el Martí Odriozola i la Laura 

Aresté, ara EGS del sector Barcelona. Es presenten a representar la Comissió de Gèneres i 

Sexualitats Diverses i Dissidents 3 persones. 
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Eduard: Es convida al Pau Casanovas a parlar. 

Pau (54): Fa la seva presentació. 

Eduard: S'obre un torn de paraula. No hi ha cap pregunta. 

Eduard: Es convida a la Marta Molina a parlar. 

Marta (228): Fa la seva presentació. 

Eduard: S'obre un torn de paraula. No hi ha preguntes. 

Eduard: es convida al Ferran Climent a parlar. 

Ferran (85): Fa la seva presentació. 

Eduard: S'obre un torn de paraula. No hi ha paraules. 

Eduard: Les eleccions es fan per vot secret, es convida als esplais a omplir les butlletes que 

tenen davant i a acostar-se a les urnes dels seus sectors per introduir la butlleta. Els 

resultats s'anunciaran diumenge al matí però qui vulgui pot esperar-se a la sala a que 

acabem el recompte. Per fer el recompte es crida a les dues persones més grans i a les dues 

persones més petites de la sala a l'escenari. Amb la Gerència faran el recompte. 

Eduard: es tanca la votació. 

★ Vídeo Teresines 

Kate: un altre cop es repassen les instruccions per la nit: 

● Es demana a tothom que reculli la sala i la deixi neta. 

● Soparem a l'Anònima on hi haurà el concert de "Palabras de Nadie". Comença a les 

22h fins les 24h. 

● No es pot fumar ni beure en tot el recinte de l’escola. 

● L’Escola estarà tancada tot el dia. Agafeu tot el que necessiteu! 

● Per anar a dormir, l’escola obrirà dissabte de 23:30h a 24:15h i de 2h a 2:30h. 

● L’anònima estarà oberta de 21h a 24h per gaudir del sopar i el concert.  

● Durant la nit, no us quedeu a la porta de l’escola, aneu a la plaça més propera o on 

vulgueu! 

● Recordem que l'escola ha de quedar buida a les 8 i que l'esmorzar començarà el dia 

següent a les 8h al teatre. 

Protocol (276): Presenten el punt lila. 

Eduard: Es tanca l'assemblea fins al matí següent. Es diran els resultats a fora el teatre.  
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- SEGON DIA D’ASSEMBLEA   - 

 

Kate: Tornem a començar l'AGO amb ganes i il·lusió. Els principals punts del dia són: Pla 

de Treball i pressupost, presentació de l’informe d’aplicació de la carta de gestió 

responsable de recursos, aprovació del codi ètic, del protocol i de les resolucions. A més, 

abans de dinar, farem els grups de treball. 

Eduard: Es diu el quòrum actual a la sala. Ara som 43 esplais a la sala amb dret a vot.  Abans 

de començar anunciarem els resultats de les votacions. 

Irene Nadal: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

47 4 2 53 

Pau Campderrós: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

43 5 5 53 

Pau Casanovas: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

52 1 0 53 

Marta Molina: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

50 1 2 53 

Ferran Climent: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

49 1 3 53 

Queden tots els càrrecs aprovats. 
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★ Vídeo Polseres Vermelles 

10. Presentació del Codi Ètic de les dirigents 

Eduard: Es passa a la presentació del Codi Ètic de les dirigents. Es convida els membres de 

la Comissió de Compliment i es demana que els esplais Garbí, Bitxus i Totikap s'acostin a 

l'escenari per quan hagin de presentar esmenes.  

CoCo (308 i 261): S'explica la proposta. 

Eduard: Hi ha 8 esmenes a la proposta de Codi Ètic de les Dirigents. Es convida als esplais 

Garbí, Bitxus i Totikap a explicar-les. Es convida l'esplai Garbí a presentar l'esmena 7-Codi.  

Garbí (61): Presenta la proposta d'esmena 7-Codi Ètic.  

CoCo: Complementen l'explicació. Accepten l’esmena. 

Eduard: obre un torn de paraula.  

Cristina EGS (269): Recorda que a la CT que es va fer, es va dir de no acceptar aquesta 

esmena perquè ja es donava per entesa en un altre punt.  

CoCo: No recorda què es va dir, però és una proposta que complementa i no resta, per tant 

s’hi dóna suport.  

Pau Campderròs 286: El Gran Comité no accepta ni rebutja cap esmena, són els esplais qui 

ho han de fer, votant.  

Eduard: passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

42 0 4 46 

Queda aprovada l’esmena 7-Codi Ètic. 

L'esplai Totikap presenta l'esmena 8- Codi. 

Totikap, Guillem Castillo (98): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació. EL GC està d’acord en incorporar l’esmena.  

Eduard: obre un torn de paraula. No hi ha cap paraula demanada.  

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 
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Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

43 0 3 46 

Queda aprovada l’esmena 8-Codi. 

L'esplai Totikap a presentar l'esmena 9- Codi. 

Totikap (91): Presenta la proposta d'esmena i la proposta de transacció. Els sembla bé la 

transacció.  

Eduard: obre un torn de paraula. No hi ha preguntes. 

Eduard: s'obre la votació per triar entre l'esmena original i l'esmena transaccional. L'esmena 

amb més vots serà la que es proposarà per incorporar a la documentació. Es demanen vots 

a favor de l'esmena original i vots a favor de la transacció. 

Vots a favor de l’esmena original Vots a favor de la transacció 

0 45 

Es proposa incorporar la transacció i passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria 

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

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

46 0 1 49 

Queda aprovada l’esmena transaccional 9-Codi. 

L'esplai Totikap presenta l'esmena 10-Codi. 

Totikap (50): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació. Els sembla bé incorporar l’esmena.  

Eduard: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules demanades.  

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

46 1 2 50 
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Queda aprovada l’esmena 10-Codi. 

L'esplai Totikap presenta l'esmena 11-Codi. 

Totikap (50): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació.  

Eduard: S’obre un torn de paraula. No hi ha paraules demanades. 

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

23 9 17 50 

L’esmena 11-Codi no queda incorporada.  

L'esplai Garbí presenta l'esmena 12-Codi. 

Garbí (75): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació.  

Eduard: S’obre un torn de paraula. No hi ha cap paraula demanada.  

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

17 16 17 50 

L’esmena 12-Codi no queda incorporada. 

Es demana a l'esplai Garbí i Bitxus presentar l'esmena 13-Codi. 

Garbí i Bitxus (32): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació. 

Eduard: S’obre un torn de paraula.  

Ariadna (32): Aclareixen que a vegades no és que no es vulgui assumir el càrrec, sinó que 

no es pugui. L’esmena va en la línia de que de vegades pot sortir escollida gent que no vol 

sortir. 

CoCo: Complementen l'explicació. Si algú no pot assumir el càrrec, ja no es posa a la llista. 

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 
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Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

16 23 12 51 

L’esmena 13-Codi no queda incorporada. 

L'esplai Totikap presenta l'esmena 14- Codi. 

Totikap (91): Presenta la proposta d'esmena. 

CoCo: Complementen l'explicació. 

Eduard: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules demanades.  

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

49 1 2 52 

Queda aprovada l’esmena 14-Codi. 

Ariadna del Bitxus (32): L’any passat es va dir que el Codi Ètic es posaria als estatuts. No hi 

és i demanen per què.  

CoCo: El protocol encara està en construcció, quan s’acabi es modificaran els estatuts 

incolent-hi el Codi Ètic i el protocol.  

Ivette del Garbí (61): Votaran en contra del Codi ètic perquè les persones que han de decidir 

per elles no creu que siguin persones amb les quals es puguin sentir representades.  

Eduard: Passem a votar el document sencer. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

42 7 5 54 

Queda aprovat el document del Codi ètic. 

★ Vídeo Webs 

Eduard: Després de l'aprovació de la proposta de codi ètic s'ha d'aprovar la constitució de la 

comissió de compliment. 
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11. Proposta de composició de la comissió de compliment 

Kate Pedregal EquiCo (254): Fa la proposta de composició de la comissió de compliment. 

Eduard: Obrim un torn de paraula. 

Andrea del Garbí (75): Votaran en contra perque no han tingut ni veu ni vot en l’elecció de 

la comissió.  

CoCo: Els EGS poden demanar opinió als esplais sobre les representants a la comissió. 

Andrea del Garbí (75): Al sector maresme sí que es va tenir en compte des dels EGS però 

creuen que no s’ha de quedar aquí sinó que ha de ser una participació real des dels esplais. 

Guillem del Totikap (98): Les persones representants de la CoCo, en quin moment s'ha 

decidit que estaran a la comissió. 

CoCo: Les persones que hi ha a dalt de l’escenari són encara una proposta, estan pendents 

de la ratificació de l'assemblea.  

Carmen EquiCo (255): Si les persones RdC no haguessin estat ahir escollides, hauria passat 

a la següent persona RdC de la llista.  

Eduard: Passem a la votació de la composició de la CoCo. Demanem vots a favor, en contra 

i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

45 7 2 55 

S’aprova la composició de la comissió de compliment.  

12. Examen i aprovació, si s'escau, del Pla de Treball 2019-2020 

Eduard: Passem al punt de Pla de Treball 2019-2020.  

Es convida a presentar a la Caterina Pedregal, l'Anna Sesto, l'Alicia Antolín, el Pau 

Campderrós, l'Olga Castells, la Carmen Alonso-Villaverde, la Mariona Guillén, el Pau 

Camero, la Laia Ribes, el Sam Costa, la Marta Molina, el Pau Casanoves, el Ferran Climent 

i la Irene Nadal. Es demana que el Garbí s'acosti a l'escenari per quan hagi de presentar 

l'esmena. 
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Irene i Carmen EquiCo (255): Expliquen que el PdT està dividit en projectes i accions 

ordinàries. Es presentaran els projectes per separat, les comissions i les accions ordinàries 

en conjunt. 

Pau C (286) i Olga (262): Presenten el projecte d’Inclusió i diversitat. 

★ Vídeo presentació Mapa 

Eduard: S’obre aquest punt hi ha una pregunta presentada per l'esplai Garbí que vol saber 

quins recursos hi ha sobre inclusió i diversitat i quins es van fer el curs passat. 

Pau C i Olga: Responen a la pregunta presentada. 

Irene i Pau Camero (265): Presenten el projecte Infància. 

Eduard: S'ha presentat l'esmena 6-Pla de Treball de l'esplai Garbí i s'ha proposat una 

transacció. Es convida l'esplai a explicar-la. 

Andrea Aranda Garbí (75): Presenta l'esmena 6-Pla de Treball. Els sembla bé la transacció. 

Eduard: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules demanades.  

Eduard: Com que hi ha una proposta de transacció primer es tirarà entre l'esmena original 

i la proposta de transacció. La votació de l'esmena es farà al final del punt.  Demanem vots 

a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original. 

Vots a favor de l’esmena original Vots a favor de la transacció 

1 55 

Es proposa incorporar la transacció. 

Eduard: Passem a la votació de l'esmena. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

55 0 0 57 

Queda aprova l’esmena transaccional 6-Pla de Treball. 

Carmen (255) i Mariona (270): Presenten el projecte de Línies Pedagògiques. 

Kate, Sam C i Alicia A (272): Presenten el projecte de Protocol contra abusos i agressions.  
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Kate i Anna Sesto (280): Presenten el projecte de Pla de Participació.   

Irene (253) i Carmen (255): La Irene i la Carmen presenten les accions ordinàries. 

★ Vídeo GSDD 

Pau (RdC), Sam, Ferran (85) i Marta (228): Presenten la comissió de GSDD. 

Laia Ribes i Irene: Presenten la comi Reduint Petjada.  

Eduard: Obre un torn de paraula sobre el Pla de Treball. 

Eduard: Passem a la votació del document. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

55 0 0 57 

Queda aprovat el Pla de treball 2019-2020. 

Eduard: Ara farem una pausa de 15 minuts. A fora hi haurà cafè i menjar. Demanem que 

tothom torni a entrar puntualment a les 11:25 h. 

Eduard: Ara presentarem el projecte d'infància una mica més. 

★ Vídeo presentació infància 

Dani, Mariona (50) i Irene (253): Presenten el vídeo 

13. Examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost per l'any 2020 

Eduard: Ara passem a la presentació i votació del pressupost. Es convida a la Carmen 

Alonso-Villaverde i al Ramon Sagalés. 

Carmen (255) i Ramon (252): Presenta el pressupost. 

Eduard: S'obre un torn de paraula. No hi ha cap paraula demanada.  

Eduard: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a 

favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 
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55 0 1 58 

Queda aprovat el Pressupost 2020. 

★ Vídeo Bob el Manetes 

14. Presentació dels recursos de Reduint Petjada: Com crear 

esdeveniments sostenibles i deixar de fer el postu-eco 

Eduard: Es convida a la Comissió Reduint Petjada a parlar per presentar els recursos 

generats aquest curs. 

Reduint (260): Presenten els recursos.  

Eduard: Obre un torn de paraules. No hi ha paraules demanades.  

Kate: Ara hem d'anar corrents a l'escola a fer els grups de treball. A les 13:10 dinarem allà i 

a les 14:30 tothom ha de ser al teatre un altre cop. Recordeu agafar els gots i els coberts per 

dinar. 

★ Vídeo 101 dàlmates 

15. Presentació de les conclusions dels grups de treball 

Kate: Dóna la benvinguda un altre cop. Hi ha un quòrum de 41 esplais. 

Eduard: Es demana que totes les representants de cada grup de treball pugin a l’escenari a 

explicar què han parlat. Tenen 1 minut. 

● Protocol (32): Es presenten les conclusions de protocol. 

● Infància (61): Es presenten les conclusions d’infància. 

● Línies (55): Es presenten les conclusions de línies pedagògiques. 

● Inclusió (155 i 156): Es presenten les conclusions d'inclusió i diversitat. 

● Pla (258 i 280): Es presenten les conclusions de Pla de Participació. 

● Som Esplai (306 i 242): Es presenten les conclusions de Som Esplai. 

● Informàtica (95 i 256): Es presenten les conclusions d'informàtica. 

● Internacional (263): Es presenten les conclusions d'internacional. 

● Reduint petjada (607 i 28): Es presenten les conclusions de Reduint Petjada. 

● GSDDEs (246): Es presenten les conclusions de GSDD. 

Eduard: Obrim un torn de paraula. 
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Kate: S’anima a participar dels GdT. Quanta més gent hi hagi als GdT serà tot molt millor i 

es podrà fer molt més.  

16. Presentació de l'informe de la carta de gestió de recursos 

Eduard: Aquest any, i després de l'aprovació de la Carta de Gestió Responsable de Recursos, 

presentem el primer informe sobre la seva aplicació. Aquest document és informatiu i no es 

votarà. Es convida a l'Alícia Antolín, la Laia Ribes i a la Irene Nadal a presentar-lo. 

Alicia (272), Laia (260) i Irene (253): Es presenta l'informe d'aplicació de la carta. 

Eduard: S'obre un torn de paraula sobre l'aplicació de la carta. 

Anna (205): Pregunta si la carta de gestió es pot modificar perquè creu que és molt 

ambiciosa i no representa la realitat de l’esplai. Creu que està bé però no son les prioritats 

dels esplais. 

Irene (253): Aquesta carta son els objectius que ha de complir Esplac en activitats, trobades 

de sector… S’anima als esplais a agafar-la i fer-se-la seva, d’acord amb la realitat. Es 

ambiciosa perquè es creu que si no es ambiciosa no s’arribaria mai a cap resultat.  

★ Vídeo Escola d'Esplac 

Kate: Presenta el tema i l’Escola d’Esplac 2020. 

17. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Protocol contra 

agressions discriminatòries 

Eduard: Es presenta la proposta de Protocol. Es convida al Grup de Treball que l'ha treballat 

fins ara i es demana que l'esplai Bitxus s'acosti a l'escenari per presentar la proposta 

d’esmena. 

GdTEs (276): Presenta la proposta de Protocol contra agressions discriminatòries.  

Eduard: S'ha presentat l'esmena 15-Protocol per part de l'esplai Bitxus. Es convida l'esplai 

a presentar-la. 

Bitxus (32): Presenta la proposta d'esmena. 

Alicia (272): Presenta la proposta de transacció.  

Eduard: Obrim un torn de paraula. 
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Eduard: S'obre la votació per triar entre l'esmena original i l'esmena transaccional. 

L'esmena amb més vots serà la que es proposarà per incorporar a la documentació. Es 

demanen vots a favor de l'esmena original i vots a favor de la transacció. 

 

Vots a favor de l’esmena original Vots a favor de la transacció 

0 43 

Es proposa incorporar l’esmena transaccionada i passem a la votació. L'aprovació es fa 

per majoria absoluta. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Sam Costa: Era per aclarir que hi ha situacions en que la persona agressora, agredeixi 

reiteradament i, per tant, les persones gestores tenen la potestat d’actuar.  

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

41 0 3 44 

Queda aprova la incorporació de l’esmena transaccionada 15-Protocol. 

Eduard: S'obre un torn paraula sobre el document. 

Eduard: Demanem vots a favor, en contra i en blanc de tot el document. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

44 0 0 44 

Queda aprovat el Protocol contra agressions discriminatòries. 

★ Vídeo Esplacshaper 

18. Examen i aprovació, si s'escau, de les Resolucions 

Resolució: “Els Esplais Catalans actuem enfront l’Emergència Climàtica” 

Eduard: Seguim amb les resolucions de l'assemblea. Es dóna la paraula a la Laia Ribes i a la 

Irene Nadal i es demana a l'esplai Totikap que estigui preparat a l'escenari per quan hagi de 

presentar les esmenes. 

Laia (260) i Irene: Expliquen la proposta. 



Documentació General de l’AGO 2019 

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat 

25 

Eduard: S'han presentat 4 esmenes a aquest document. D'aquestes quatre, la 17-

Resolucions presentada per l’esplai Espurna que fa referència a un error tipogràfic s'inclou 

automàticament. Es convida a l'esplai Totikap a presentar la resta d’esmenes. Es comença 

amb l'esmena 16-Resolucions. 

Totikap (Julia-89): Presenta la proposta d'esmena 16-Resolucions. 

Irene: Respon a la proposta i dóna la paraula als esplais per a que diguin la seva.  

Eduard: S'obre un torn de paraula. 

Pol (607): Està d’acord amb la postura del GC.  

213: Proposa fer un mix de tot i posar les tres coses.  

Adrià (64): No entén perquè hauria de sortir la societat de consum si ja hi diu societat 

capitalista. Una cosa va implícita en l’altra.  

Eduard: per a poder votar la transacció caldria que les dues parts hi estiguessin d’acord.  

91: Els sembla bé la transacció.  

Adrià (64): Proposa mantenir el text antic. 

167: Volen proposar posar només sistema capitalista.  

50: Sistema capitalista es queda curt, i refusen la segona transacció.  

Eduard:  S'obre la votació per triar entre l'esmena original i l'esmena transaccional. 

L'esmena amb més vots serà la que es proposarà per incorporar a la documentació. Es 

demanen vots a favor de l'esmena original i vots a favor de la transacció. 

133: Demana un aclariment: no sap si podrà votar el text antic. 

Eduard: Es podrà votar en contra de l’esmena posteriorment.  

Vots a favor de l’esmena original Vots a favor de la transacció 

7 28 

Es proposa incorporar l’esmena transaccionada i passem a la votació. L'aprovació es fa 

per majoria absoluta. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

17 24 3 45 

L’esmena transaccionada 16-Resolucions no s’aprova. Es manté el text original. 

Eduard: Llegim els resultats. Convidem l'esplai Totikap a presentar l'esmena 18-Resolució. 
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Totikap (50): Presenta la proposta d'esmena 18-Resolucions 

Eduard: S'obre un torn de paraula. 

Laia (260): Des del GC els sembla bé l’esmena.  

Eduard: Donem pas a la votació. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

42 1 2 45 

Queda incorporada l’esmena 18-Resolucions. 

Eduard: Llegim els resultats. Convidem l'esplai Totikap a presentar l'esmena 19-Resolució. 

Totikap (90): Presenta la proposta d'esmena 19-Resolucions 

Eduard: S'obre un torn de paraula. 

Irene (253): És un error i per tant donen suport a l’esmena. 

Eduard: Donem pas a la votació. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

44 0 1 45 

Queda incorporada l’esmena 19-Resolucions. 

Eduard: S’obre un torn de paraula sobre el document. No hi ha cap paraula demanada. 

Eduard: Passem a la votació del document. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Quòrum 

45 0 0 45 

La Resolució “Els Esplais Catalans actuem enfront l’Emergència Climàtica” queda 

aprovada per unanimitat. 

19. Precs i preguntes 

Eduard: Donem pas als precs i preguntes. 

61: Es demana que, malgrat les repetides queixes per part dels esplais, es segueixi fent 

l’AGO el cap de setmana proper al 25N. 
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Pau Campderrós 286: Comenta que no s’ha preparat gaire bé la presentació del projecte 

d’Inclusió i Diversitat i demana disculpes si algú s’ha molestat pel què ha dit.  

Xavi Planas: Dóna resposta a l’esplai Garbí. Quan miraven el calendari per posar l’AGO van 

veure que demà dilluns és 25N, i van valorar-ho i creure que, que fos dilluns, no seria un 

impediment. Si ho segueix sent, es valorarà de cara a l’any que ve.  

Eduard: Donem l'assemblea per tancada. Es dona la paraula a la Kate. 

20. Dissolució de la mesa 

Kate: Donem les gràcies a l'Eduard i la Clara per la tasca i donarem pas a la cloenda. 

 

 

 

 

 

Caterina Pedregal Corbatera.      Irene Nadal Homs. 

Presidenta.        Secretària entrant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniel Costa Soler. 
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Secretari sortint.  


