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39a Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans

Acta

Data: 12 i 13 de desembre de 2020
Lloc: Assemblea virtual (plataforma Clickmeeting)
Hora de convocatòria: 9 h de dissabte 12 de desembre
Hora final: 14 h de diumenge 13 de desembre

Esplais assistents:

El Cep Xiruques del Roc de
la Mel Greska

Vic Remei

Roques Albes Lairet Merlot Geps

Vol i vol Pa amb tomàquet Peti ki peti L’Agrupa

Trapella Ara mateix Arc de Sant Martí Totikap

Xiroc Espurna GMM Matinada-Pòrtics

Isard Flor de Neu Xangó L’Olivera Rodona La Guineueta

Kasperle SCV El Clot Tr3smón Turons

Agost Foc Nou Sant Medir Movi de Sarrià

Bruixes i bruixots El botó Guai! Santa Eulàlia

El Refugi Xirusplai Puigcastellar Gadgetosplai

La Grapadora L’Esclop
Bonaire

Guaita’l

Garbí Bitxus La Tribu Drac Màgic

Club d’esplai
Vilassar

El Creixent 4 pedres
La Fera

Globus Roig Zig Zag GER MIV

Piolet Gatzara Eixam Pica-Roca

Les 100teies Draks Güitxi-güitxi
Farfalla
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Sarau La Flama

Assistència total de 66 esplais (amb la participació variant durant l’AGO) i un màxim de 61
esplais a la vegada: d’aquests, 65 tenien dret a vot, 4 eren esplais nous i hi havia 1 soci
observador.

1. Benvinguda

Kate: Dona la Benvinguda a la sala, agraeix a tothom qui ha vingut i agraeix l'assistència de
les persones convidades a l'assemblea.

Demana que tothom ompli el formulari de GSDD per poder fer el recompte d'intervencions
amb perspectiva feminista. Sabem que ho demanem per segon cop però en la primera
tanda hi havia dades que no estaven ben introduïdes o eren incongruents. El poden
respondre al botó vermell que els apareix sobre la pantalla. Agraeix a tothom que ha
treballat per fer possible l'AGO i l'elaboració de la documentació. Passa a la constitució de
la mesa i presenta les facilitadores.

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. Tot i que aquest any ho hem hagut de fer en un
format diferent a causa de la situació d'emergència sanitària, hem volgut mantenir
l'assemblea com a espai de participació més important de l'entitat.

- 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.
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- 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.
Animem a tothom a votar amb cap!!!

Kate: dóna la paraula a la sala per fer preguntes. No hi ha cap dubte, es tanca el torn.

2. Constitució de la mesa i explicació del funcionament

Kate: Pel que fa al funcionament de l’assemblea,

- 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, al celebrar l'assemblea de manera telemàtica, no podem posar la pantalla
amb els tweets o publicacions d'instagram però animem fort a tothom a publicar amb el
hastag #AGOEsplac20 i #Agocalipsi

- Aquest any mantenim la figura de la facilitadora queda substituida per dues persones
que ens donaran suport al llarg de l'assemblea i a qui podeu recorrer a través del
missatge que hi ha fixagt a l'espai de xat.

Kate: 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 de formar la mesa són:
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- Com a moderador: Dani Costa, ex-membre de l'Equip de Coordinació i soci d'Esplac

- Com a sectretaria es proposa a la Elvira Sauceda, ex-EGS i sòcia d'Esplac.

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

Dani: L'assemblea és segons les normes que marquen els Estatuts i el Reglament de
Règim Intern aprovat a l'Assemblea anterior. Tots els esplais teniu una infografia que us
hem donat a l'arribada.

Dani: passa a explicar el funcionament de l’Assemblea.

Respecte l'ús i funcionament de l'eina:

La sala ara mateix té un quòrum de 29 esplais. Cada esplai té, com a màxim, dos
dispositius, un a través del qual pot votar (començat amb el número 1) i un
d'observador (començat amb el número 2). Us recordem que podeu enviar les vostres
incidències a un missatge de WhatsApp al 633 40 57 56 . Us demanem que us
mantingueu connectades fins que acabem el plenari i que, en cas que hagueu de tornar
a entrar a la sala, primer us haureu de connectar a la sala d'entrada de Google Meet del
vostre sector i allà el vostre EGS us donarà accés a la sala general de Clickmeeting.

Us demanem que si alguna persona està conectada a través del mòvil o tauleta intenti,
en la mesura del possible, canviar-ho per un ordinador.

Respecte l'estructura:

● L'assemblea es divideix en dos dies. El primer, avui, es discutiran els punts fins a
la votació del pressupost. Diumenge durant el matí es faran la resta de punts.

● Avui acabarem a les 14.00h aproximadament.
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● El Diumenge el plenari començarà a les 9, però us haureu de tornar a connectar
a les 8.45 a la mateixa sala de Google Meets per tal que us deixin entrar a la
sala general.

● Diumenge farem diversos punts i acabarem cap a les 12:00h.

Respecte les Votacions:

● Cada esplai té un vot. Com hem dit, només podrà votar aquell usuari, el nom del
qual comença en 1.

● en el moment de la votació us apareixerà un avís de color vermell a la part
superior de la pantalla que haureu de clicar i que us portarà a un formulari de
Google, on realitzareu la votació. En el cas de les votacions secretes, en el
moment de la votació rebreu un enllaç als correus electrònics que us hem
facilitat des d'Esplac, que us portarà a un formulari de l'eina Anonymous Doodle,
on podreu fer la votació. Els resultats de les votacions els compartirem a la sala
general de Clickmeeting.

● per cada votació deixarem un temps de 3 minuts perquè pogueu fer la votació.
Un cop acabi aquest temps el moderador dirà "tanquem la votació" i tot seguit
anunciarem els resultats.

● durant les votacions no es pot entrar ni sortir de la sala per no fer variar el
quòrum. Això és molt important! Per tant, quan s'acostin els moments de votació
estigueu alerta de tenir una bona connexió amb l'usuari de les votacions (aquell
que acaba en 1). En cas que un esplai abandoni la sala general en el moment de
votació, no podrà entrar fins que no s'acabi la votació en qüestió.

● 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).

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

Acord Votació

- Aprovació de l’acta de l’assemblea

- Aprovació de l’Ordre del Dia

- Aprovació de la composició de la mesa.

- La incorporació d'esmenes en qualsevol
d'aquests documents.

Aclamació: si no hi ha cap esplai que demani
que algun d'aquests punts es voti s'aprovarà
automàticament.

En cas que algú demanés la votació s'aprovarien
per majoria simple.
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- Aprovació de l'ordre del dia

- Aprovació de l'acta de l'assemblea

- Aprovació de l'admissió i expulsió de socis

- Incorporació d'esmenes en qualsevol d'aquests
documents.

- La memòria del curs

- El pla de treball

- El pressupost

- L'elecció de membres de l'Equico

- L'aprovació de les resolucions

- L'aprovació dels criteris de distribució

- La resta de propostes presentades a la
dcoumentació

- La incorporació d'esmenes en qualsevol
d'aquests documents.

Majoria simple: Vots a favor > Vots en contra

Els vots en blanc i les abstencions no es tenen
en compte.

Majoria absoluta: Vots a favor > 1/2 dels vots
emesos (vots emesos: vots a favor + vots en
contra + vots en blanc)

Intervencions:

● per intervenir, cal que demaneu torn a través del xat de "preguntes i respostes".
El trobareu a l'espai de xat a baix a la dreta de la vostra pantalla apretant la
rodona amb un interrogant que surt a la part superior del xat. Allà hi haureu
d'escriure la paraula "torn".

● quan sigui el moment d'intervenir la moderadora dirà el vostre nom i s'activarà la
vostre càmara i mircròfon perquè pugueu parlar.

● 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. Aquest número us l'ha d'haver donat
el vostre Egs a la sala d'espera d'entrada de Google Meets.

● s'anima als esplais a explicar el motiu del seu vot, (proposta per fer les ago's
més constructives i participatives). Animar a la gent, sigui negativa o positiva.

● Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació i abans de votar.
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● En principi sempre farem torns oberts de paraula (= pregunta resposta) i quan hi
hagi més de 4 torns demanats 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.

● Es demana que la gent no parli pel Xat i que per dubtes es dirigeixi al whatsapp
d'incidències.

Respecte les esmenes:

● el/la ponent primer farà la presentació del document.
● la moderadora anunciarà les esmenes (es compartiran en pantalla) i es donarà

torn a qui l'hagi enviat 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
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 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.

Facilitació: Aquest any comptem amb el suport de dues persones per a solucionar
inquietuds o dubtes respecte la dinàmica de l'Assemblea i per fer de pont entre les
participants i les dirigents si sorgeix alguna inquietud o conflicte. Us podeu connectar a
aquest espai a través de l'enllaç de Google Meet que us han facilitat les EGS a l'hora de
la inscripció.

Dona la paraula a la Marta i la Paty perquè es presentin.

Marta i Paty: es presenten i expliquen qui són.

Dani: es fa un torn obert de paraula per si algú té algun dubte. No hi ha cap intervenció.
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Dani: Expica que per repassar el quòrum es farà una lectura esplai per esplai i que se li
donarà la paraula perquè pugui saludar a cada un. Recorda que un cop puguin tenir la
paraula es poden activar el micròfon i la càmara a través del botó que hi ha a la part
inferior de la pantalla. Es demana que estiguin atents. S'avisa sector per sector i es
segueix esplai per esplai.

3. Aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea

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.

Dani: 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 paraules. Si ningú demana
votació es dóna l'Ordre del Dia per aprovat. Si no, s’obre la votació. L'aprovació és per
majoria simple així que s'aprovarà si hi ha més vots a favor que en contra.

Finalment no s’obre votació i l’ordre del dia queda aprovat per aclamació.

4. Aprovació de l’acta de la XXXVIIIa AGO

Dani: L'esplai SCV El Clot i l'esplai Roques Albes han presentat dues esmenes a l'acta
que fa referència a una faltes d'ortografia. Com que són faltes d'ortografia s'accepten
automàticament. Es recorda que l'Acta s'aprova per aclamació així que si ningú no
demana que es voti es donarà per aprovat. S'obre un torn de paraules. No hi ha
intervencions.

Finalment no s’obre votació i l’acta de la XXXVIIIa AGO queda aprovada per
aclamació.

5. Exàmen i aprovació de la Memòria del curs 2019-2020

Dani: Explica que es presentarà la memòria, l’informe de gestió de l'Equip de
Coordinació, 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
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informes de gestió però, es recorda, que tot i que sigui després la votació es només
sobre la Memòria i no sobre els informes de gestió. Es convida a la Kate i la Irene
perquè presentin la Memòria 2019-2020 i l'informe de gestió de l'Equico i al Xavier
Planas per presentar l'informe de gestió de la Secretaria General.

★ Vídeo memòria

Dani: obre un torn de paraula, no hi ha intervencions. Es tanca el torn de paraula i es
passa a la presentació de l'informe de gestió de l'Equip de Coordinació.

Kate i Irene: presenten l’informe de gestió de l’Equip de Coordinació.

Dani: obre un torn de paraula, no hi ha intervencions. Es tanca el torn de paraula i es
pas la presentació de l'informe de Gestió de la Secretaria General i votació de la
Memòria.

Xavi Planas: presenta l’informe de Gestió de la Secretaria General.

Dani: Obre un torn de paraula, no hi ha intervencions. Un cop tancat el torn es passa a
la votació. La Memòria s'aprova per majoria absoluta, el 50% dels vots emesos. Es pot
votar, com sempre, a favor, en blanc i en contra.

Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

54 0 0 54 0 54

Queda aprovada la Memòria 2019-2020.

6. Presentació de l’informe d’aplicació de la carta de gestió
responsable de recursos

Dani: Aquest any presentem, per segon any, l'informe sobre l'aplicació de la carta de
gestió responsable de recursos. Aquest document és informatiu i no es votarà. Es
convida a l'Alícia Antolín, la Laia Ribas i a la Mar Gordó a presentar-lo.

★ Presentació de l’informe sobre l’aplicació de la carta de gestió responsable de
recursos
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Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

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

Dani: 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. Es pregunta si algú té alguna objecció en votar en
bloc. Si no es passa a la votació. Els socis s'aproven per majoria simple. S'obre el torn
de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

51 0 5 56 -1 55

Les altes i baixes de sòcies queden ratificades.

Kate: Ara som 165 sòcies col·laboradores.

Recorda que per 10€ a l'any totes les monitores es poden fer sòcies. Dona les gràcies a
aquelles persones que donen suport a l'associació.

★ Vídeo

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

Dani: Es passa al punt d'altes i baixes d'esplais. Es demana que els esplais Foc Nou,
Agost, Sant Medir i Lairet que es preparin mentre es repassa la proposta de baixes dels
esplais. Es dona la paraula a la Kate.

Kate: Som de les poques federacions que tenim criteris de sortida. El criteri és donar de
baixa els esplais que porten 5 cursos sense funcionar, i seguir treballant perquè els
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esplais d'Esplac comparteixin el model voluntari i associatiu. Aquest donem de baixa
els esplais Saurus de Gavà i l'esplai Ilargia de Barcelona per tancament  i proposem
donar de baixa l'esplai Tres Pins de Manresa, per inactivitat, i Massagran de Badalona
perquè no comparteix el model associatiu voluntari d'Esplac.

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

Dani: Es passa a la votació per donar de baixa els esplais Tres Pins i Massagran. La
votació és per majoria simple. S'obre el torn de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

45 1 9 55 0 55

Queda aprovat donar de baixa els esplais Tres Pins i Massagran.

Dani: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats. Un cop acabada la primera part del
punt es passa a la presentació de nous esplais. De cada esplai es posa el vídeo de
presentació. Després s'obrirà un torn de paraula i, en acabar cada presentació, es
sotmetrà a votació cada candidatura.

Dani: Es dona la paraula a l'esplai Agost perquè presenti la seva candidatura.

★ Vídeo de presentació de l’esplai Agost

Dani: obre un torn de preguntes, no hi ha intervencions.
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Dani: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per
majoria simple. S'obre el torn de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

51 0 1 52 2 54

Queda aprovada la incorporació de l’esplai Agost.

Kate: Es dona la benvinguda a l'esplai com a soci de ple dret i se l'informa que, a partir
d'ara, ja pot votar.

Dani: Es dóna la paraula a l'esplai Foc Nou.

★ Vídeo de presentació de l’esplai Foc Nou

Dani: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per
majoria simple. S'obre el torn de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

48 2 4 54 0 54

Queda aprovada la incorporació de l’esplai Foc Nou.

Kate: Es dona la benvinguda a l'esplai com a soci de ple dret i se l'informa que, a partir
d'ara, ja pot votar.

Dani: Es dóna la paraula a l'esplai Lairet.

★ Vídeo de presentació de l’esplai Lairet

Dani: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per
majoria simple. S'obre el torn de votacions:
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Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

54 0 1 55 0 55

Queda aprovada la incorporació de l’esplai Lairet.

Kate: Es dona la benvinguda a l'esplai com a soci de ple dret i se l'informa que, a partir
d'ara, ja pot votar.

Dani: Es dóna la paraula a l'esplai Sant Medir.

★ Vídeo de presentació de l’esplai Sant Medir

Dani: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. La votació és per
majoria simple. S'obre el torn de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

51 0 3 54 0 54

Queda aprovada la incorporació de l’esplai Sant Medir.

Kate: Es dona la benvinguda a l'esplai com a soci de ple dret i se l'informa que, a partir
d'ara, ja pot votar.

Kate: Ara som 106 esplais i, a més a més, tenim els següents socis observadors: els
esplais Serrallonga de Sant Julià de Vilatorta -un esplai que havia estat federat i havia
tancat- i Quatre Pedres de Dosrius.

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

Dani: Ara es 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:
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● Aquest any la Kate acaba mandat i no renova.
● La Carmen Alonso-Villaverde acaba mandat i es presenta a ocupar la

presidència.
● La Irene Nadal renuncia a l'any de mandat que li queda.
● El Xavi Planas acaba la seva tasca com a Secretari General.
● L'Equip queda amb 1 persona.
● Tenim la candidatura de la l'Alícia Antolín, l'Olga Castells i la Mar Gordó i la de

la Carmen Alonso com a Presidenta.
● L'Equip de Coordinació presenta la Clara Bricullé com a Secretària General per

ser ratificada.

Dani: Obrim un torn de preguntes previ, després de cada presentació se n'obrirà un
altre. No hi ha intervencions.

Dani:  Es demana que les candidates a l'Equip de Coordinació i les candidates a RdC
que estiguin preparades. Recordem que la votació és a través de la plataforma
Anonymous Doodle. A mesura que es vagin fent les presentacions, rebreu un correu
electrònic, al compte de Gmail que us hem creat per participar, amb l'enllaç per votar
cada una de les candidatures. És a dir, rebreu sis enllaços d'Anonymous Doodle i
haureu d'entrar a cada un d'ells i votar a la persona que correspongui. Podreu votar fins
el moment de la pausa. Quan tornem de la pausa compartirem els resultats de les
votacions.

9.1. Presentació de l’Alícia Antolín

Alícia: es presenta breument

★ Vídeo de presentació de l’Alícia

Dani: obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

9.2. Presentació de la Mar Gordó

Mar: es presenta breument

★ Vídeo de presentació de la Mar

Dani: obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

9.3. Presentació de l’Olga
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Olga: es presenta breument

★ Vídeo de presentació de l’Olga

Dani: obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

Dani: El vot és secret i es farà després dels següents punts.

10. Elecció de la presidència

Dani: Donem la paraula a la Kate i a la Carmen perquè es presenti.

Kate: Explica les tasques de la presidència i presenta la Carmen Alonso-Villaverde.

★ Vídeo de presentació de la Carmen

Dani: Obrim un torn de paraula per preguntar a la Carmen i a la Kate si hi ha qualevol
dubte. En tancar el torn recordem que votarem al final de totes les presentacions de
persones.

11. Ratificació de la Secretaria General

Dani: Donem la paraula a la Kate i a la Clara perquè es presenti.

Kate: explica que és la Secretaria General:

● Persona alliberada de l'Equip de Coordinació, que hi participa amb veu però
sense vot i que desenvolupa la seva tasca de manera remunerada.

● L'escull l'Equip de Coordinació i l'Assemblea ratifica la decisió. Al cap de tres
anys es torna a ratificar. Pot ocupar el càrrec un màxim de 6 cursos.

★ Vídeo de presentació de la Clara

Dani: Obrim un torn de paraula per preguntar a la Clara i a la Kate si hi ha qualevol
dubte. En tancar el torn recordem que votarem al final de totes les presentacions de
persones. No hi ha intervencions.

12. Elecció de les i els representants de les comissions
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Kate: S'explica que a la Comissió Reduint Petjada no hi ha ningú perquè la Laia Ribas
deixa el càrrec. S'està treballant amb persones motivades que vulguin formar part de la
comissió. Pel que fa a la Comissió de GSDD es queda el Pau Casanovas i es presenta la
Júlia Planes.

Júlia Planes: Presenta la seva candidatura

Dani: obre un torn de paraula. No hi ha intervencions. Les eleccions es faran per vot
secret a través de la plataforma Adoodle. Heu anat rebent al compte de correu que us
hem facilitat l'enllaç per votar després de cada votació i tindreu per fer les votacions
fins després de la pausa.

Kate: S'anuncia una pausa de 20 minuts. Es demana a tothom que torni a l'hora
acordada i que sigui puntual.

- Repressa de l'AGO i lectura resultat elecció membres Equico, SG i RdC

Kate: Tornem a començar l'AGO amb ganes i il·lusió.

Dani: Es diu el quòrum actual a la sala. Abans de començar anunciarem els resultats de
les votacions.

Alícia Antolín Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

42 3 4 49 9 58
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Resultat: APROVAT

Mar Gordó Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

45 2 6 53 5 58

Resultat: APROVAT

Olga Castells Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

44 1 7 52 6 58

Resultat: APROVAT

Carmen
Alonso-

Villaverde

Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

47 2 4 53 5 58

Resultat: APROVAT

Clara Bricullé Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

47 1 4 52 6 58

Resultat: APROVAT

Júlia Planes Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

44 1 7 52 6 58
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Resultat: APROVAT

Grapadora: Agraeix la feina de la Clara Bricullé com a CPS del Sector Camp de
Tarragona.

Clara: dóna les gràcies a la Grapadora.

13.Ratificació, si s'escau, de la proposta de composició de
la comissió de compliment

Dani: S'explica què és la Coco i les seves funcions. Es dóna la paraula a l'Ariadna i la
Cristina del Barcelonès Nord.

Ariadna i Cristina: La Comissió de Compliment estarà formada pel Pau Casanovas com
a Representant de Comissió, amb la Júlia Planes com a suplent, el Sam Costa i la
Mariona Guillén com a EGS, i el Pau Camero i la Paula Moreno com a suplents, la
Carmen Alonso-Villaverde com a Equico, i l'Alícia Antolín com a suplent, la Caterina
Pedregal com a ex-dirigent i el Xavi Planas com a suplent i la Gemma Ferré com a
membre de la Secretaria Tècnica.

Dani: Obre un torn de paraula.

Andrea, 347, esplai Garbí: Un cop més voten en contra de la COCO perquè no estan
d'acord en el procés d'elecció d'aquestes persones.

Cristina: Respon que facin traspàs a les seves EGS, perquè ho traslladin al GC.
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Andrea, 347, esplai Garbí: S'ha parlat moltes vegades des del Sector Maresme i no s'ha
fet res per solucionar-ho.

Ariadna: Recorda que durant l'AGO no es pot canviar aquest procés d'elecció i les
animen a treballar-ho al llarg de tot el curs per canviar l'elecció d'aquestes persones
representants.

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

Vots a favor Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots emesos Abstencions Quòrum

37 6 14 57 1

Queda aprovada la proposta de composició de la Comissió de Compliment.

14. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de canvi de nom
del sector Barcelonès Nord per Baix Besòs

Dani: Convidem al sector Barcelonès Nord que ens presenti la seva proposta de canvi
de nom.

★ Vídeo de presentació de la proposta de canvi de nom del sector

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencio
ns

Quòrum
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44 9 5 58 2 60

Queda aprovada la proposta de canvi de nom. El Sector Barcelonès Nord passa a dir-se
Baix Besòs.

★ Vídeo post-canvi de nom

15. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de Pla de
Treball 2019-20

Dani: Passem al punt de Pla de Treball. Es convida a presentar a l'Anna Sesto, l'Anna
Sánchez, el Pau Campderrós, l'Anna Castells, l'Olga Castells, el Xema Riba, el Pau
Cumplido i la Laura Panisello. Es demana que el Garbí es prepari per quan hagin de
presentar l'esmena.

Dani: L'esplai Pica-Roca presentat deu esmenes al Pla de Treball que fan referència a
unes faltes d'ortografia o de picat. Com que són faltes d'ortografia s'accepten
automàticament.

Dani: Dóna pas a la presentació del Pla de Treball.

★ Vídeo Pla Estratègic, Esplais, Inclusió i diversitat

Dani: Sobre el projecte d'Inclusió i Diversitat hi ha l'esmena 1 del Pla de Treball
presentada per l'esplai Garbí.

Garbí: Explicació de l'esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Pau (Equico): Respon que des de l'Equico estan d'acord amb l'esmena presentada per
l'esplai Garbí.

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

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencio
ns

Quòrum

52 1 7 59 1 60

L’esmena sobre el projecte d’Inclusió i Diversitat queda aprovada.

★ Vídeo infància, Línies pedagògiques, Pla de Participació i Protocol

Dani: Sobre el punt de protocol hi ha l'esmena 2-Pla de Treball presentada per l'esplai
Garbí.

Garbí: Explicació de l'esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Olga (EQUICO): Esta d'acord en que els esplais han de rebre formació al respecte,
perqò creiem en l'autonòmia del esplais alhora de decidir si participen o no d'aquestes
formacions però no els podem obligar.

Garbí: Respon que amb aquest canvi no es pretén obligar als esplais sinó facilitar
aquestes formacions.

Olga (EQUICO): Com hem dit s'anima als esplais i van proposar una transacció que
anava en aquesta línea, però no va ser acceptada.

Quim del Garbí en nom de la Tribu: Per error tècnic de comunicació no es va poder
acceptar la transacció, però el que volen és transaccionar el verb "animar" pel verb
"facilitar".

Dani Costa: Així doncs es fa una proposta de transacció en la que es canvïi el verb
animar per facilitar. Ara ambdues parts han d'acceptar la transacció.

Garbí: Accepta.

Olga (EQUICO): Accepta

Dani: En el formulari de votació hem d'escollir 1r entre ESMENA o TRANSACCIÓ.
Passem a la votació:
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Transac
ció

esmena Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencio
ns

Quòrum

TOTAL 42 8 7 57 3 60

Queda escollida la transacció.

Dani: Passem a la votació de la transacció. Es demanen vots a favor, en contra i en
blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencio
ns

Quòrum

40 5 7 52 8 60

Queda acceptada la transacció.

★ Vídeo Reduint Petjada+Internacional+GSDD

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions.

Pau Cumplido (EGS): Presenta les accions ordinàries

★ Vídeo Formació+Comunicació+Gestió de recursos+Informàtica

Dani: Obre un torn de preguntes sobre el Pla de treball. No hi ha intervencions.

Dani: 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

Vots
emesos

Abstencions Quòrum

55 0 5 60 1 61

Queda aprovat el Pla de Treball.
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16. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de
federació a laFede.cat

Dani: Es presenta la proposta de federació d'Esplac a laFede.cat. Es convida a la
Carmen Alonso-Villaverde a explicar-ho.

★ Vídeo de la Carmen presentant la proposta de federació a laFede.cat

Dani: Obre un torn de paraula.

Guillem Castillo, 136, Totikap: Que implicaria federar-nos a la FEDE? Com ens afectaria
a nivell d'Esplac i esplais?

Carmen (EQUICO): El que implicaria és poder participar al seus espais de participació,
sobretot en el seu àmbit d'educació. Un nou espai on participar, treball en xarxa i
compartir accions i recursos.

Guillem, 136, Totikap: Gràcies per l'aclariment.

Dani: Passem a la votació de la proposta. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

42 1 17 60 1 61

S’aprova la federació d’Esplac a laFede.cat.

17. Examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost per l'any
2021

Dani: Ara passem a la presentació i votació del pressupost. Es convida al Pau Mora, la
Laura Muñoz i la Carmen Alonso-Villaverde.

★ Vídeo de presentació del Pressupost

Dani: Sobre aquest punt hi ha dos precs i preguntes. La primera, de l'esplai Pica-Roca,
que considera que els colors utilitzats en algunes gràfiques son massa similars en
alguns casos i que seria més inclusiu utilitzar colors primaris fàcilment diferenciables.

Carmen: respon a la pregunta presentada.
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Dani: La segona pregunta és de l'esplai Garbí, que vol saber com es distribueixen els
diners del pressupost destinats a projectes. Pregunten com es distribueixen els diners
entre els campaments pedagògics i els 1500€ restants del pressupost destinats a la
resta.

Carmen: respon a la pregunta presentada.

Dani: Obre un torn de preguntes. No hi ha intervencions. Passem a la votació del
pressupost. 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

56 0 3 59 1 60

Queda aprovat el Pressupost 2021.

Comiat dissabte

Kate: Donem per acabat el primer dia d'AGO. Us donem les gràcies per haver-hi assistit
i participat! Recordeu que demà ens tornem a trobar. A les 8.45h us haureu de
connectar als enllaços del Google Meets del vostre sector i, un cop allà, us donarem
accés a la sala general. A les 9h començarem el plenari. Que vagi molt bé l'esplai a
aquells que feu activitat aquesta tarda!

Benvinguda diumenge

Dani: Recordatori del funcionament, fa la mateixa explicació que dissabte.

★ Vídeo dels sectors

18. Examen i aprovació, si escau, dels Criteris de
Distribució Econòmica

Dani: Ara es presentarà la proposta de canvis als Criteris de Distribució Econòmica. Es
convida al Pau Campderrós i la Clara Bricullé a explicar-los.

★ Vídeos dels criteris de distribució (Pau i Clara)
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Dani: En aquest cas hi ha 4 esmenes. L'esmena 1, dels esplais Garbí i Olla de Grills i
l'esmena 3, de l'esplai Espurna, són dues esmenes ortogràfiques o de picat i, per tant,
s'incorporen directament. Pel què fa la resta d'esmenes són: l'esmena 2 de la Proposta
de Criteris de Distribució econòmica, dels esplais Xiroc i Espurna; i l'esmena 4 de la
Proposta de Criteris de Distribució econòmica de l'esplai Xiroc. Comencem per la
presentació i votació de l'esmena 2 dels esplais Xiroc i Espurna.

Xiroc i Espurna: Es presenta l'esmena. Marc, de l'Esplai Xiroc, 104. Esplai Espurna, 106.

Dani: Obre un torn de paraula.

Esplai Guaita'l, Oriol, 340: No acaben d'entendre el raonament de l'esmena. Ja que el
criteri existeix des del 2014 i no s'havia dit res fins ara. Tampoc entenc que s'argumenti
que es necessiten subvencions i beques quan la distribució econòmica és en sí una
subvenció. Realment tots els punts de la distribució econòmica, quant a tots els criteris,
són premis. És un argument que es pot aplicar a tots els punts, però l'esmena només
especifica aquest criteri.

EQUICO, Clara, 607: en realitat l'esplai guaita'l ja ha argumentat el que l'Equico també
volia comentar. Així que passem al següent.

Sarau, Nicole Cortes: Nosaltres no donem suport a l'esmena, ja que el verb premiar és
conflictiu i no per tenir infants amb diversitat es necessita una subvenció econòmica per
l'esplai. De totes formes, si l'esplai no necessita aquests diners pot retornar-los a
ESPLAC.

La Fera: No dona suport a l'esmena, ja que la paraula premiar no es adient per
descriure el fet de donar diners a un esplai que té infants amb diversitat funcional, ja
que a vegades es necessiten diners per poder adaptar les activitats a realitats
inclusives.

Pica-Roca, Nico de Angel, 488: volíem sumar-nos a l'idea de que aquesta distribució no
és un premi. Però volíem preguntar quin és el criteri específic que s'utilitzarà per valorar
la diversitat funcional. Què s'entén per diversitat funcional?

Grapadora, Ainhoa, 233: Estan a favor de l'esmena ja que no creiem que una persona
només pel fet de tenir diversitat funcional hagi de rebre per defecte un ajuda, ja que no
deixa de ser una forma de discriminació. Potser seria millor destinar aquests diners a
una partida conjunta en la que els esplais que ho necessitin hi puguin recórrer.
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Equico: Responen a la pregunta del Pica-roca. És un criteri que no està totalment definit
i que es treballarà al grup d'Inclusió i Diversitat. Els arguments i motius pels que s'ha
decidit aquest criteri queden recollits al document. Recorda que els diners no van
directament a la persona afectada, sinó que van destinades a l'esplai perquè siguin un
recurs econòmic de suport.

Isard Flor de Neu, Júlia, 124: Nosaltres votarem a favor de l'esmena, tot i que creiem
que la paraula premiar pot sonar violenta.

Esclop, Mireia, 235: S'ha de definir el criteri de diversitat, però mentre es justifiqui i
reculli, és un bon criteri, ja que els esplais poden així facilitar l'estada i entrada
d'aquestes persones als esplais.Està d'acord amb la Clara de l'EquiCo.

Kasperle, finalment no parlen, no es poden conectar.

Kate: dona gràcies de part de l'Equico per aquest debat tan enriquidor.

Dani: S'obre la votació de l'esmena 2 de la Proposta de Criteris de distribució
econòmica.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

16 32 10 58 1 59

L’esmena 2 no s’aprova.

Dani: A continuació passem a la presentació de l'esmena 4 de la Proposta de Criteris de
Distribució econòmica de l'esplai Xiroc

Marc, esplai Xiroc, 104: presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

PaAmbTomàquet, Pol 51: votarem en contra de l'esmena, ja que les XXSS ens ajuden a
connectar amb les famílies i la resta de gent del poble/barri que no formen part de
l'esplai. Malgrat que no es la nostra activitat principal, sí que ens son d'ajuda per arribar
més enllà dels nostres membres. També ha de quedar recollida la participació d'entitats
en xarxa.

Laura, La Tribu, 334: no estem d'acord amb aquesta esmena, ja que tenir XXSS és
donara visibilitat a la tasca educativa que duem a terme i al lleure en la societat.
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TotiKap, Júlia 105: sí que donem suport a l'esmena ja que creiem que les XXSS no han
de ser una vía de contacte amb la resta de societat i és donar suport a plataformes
digitals que subordinen a infants i joves i a grans empreses com Facebook.

La Grapadora, Ainhoa, 233: nosaltres no estem segurs del posicionament. Peró
recordem que les XXS no deixen de ser una plataforma que ens ajuda a visibilitzar la
nostra tasca, com esplai i com ESPLAC. Fer xerrades als barris es pot recollir dins dels
punts que es reparteixen als críteris de Actvitats de l'esplai.

SCV El Clot, Ignasi 101: donem suport a l'esmena, ja que per ideari polític les XXSS
tiren per terra molts dels valors pedagògics que intentem promoure.

4pedres, Judit, 357: Som esplai observador i no tenim vot. Però creiem que la presència
a les XXSS és positiva, ja que vivim en una era digital. I a més en aquesta època de
pandèmia global ens ha apropat als nostres infants i ens ha fet d'altaveu en els nostres
posicionaments o reclams.

Garbí: Estem d'acord amb el 4pedres, sobretot amb el tema de la pandèmia, ja que a
través de XXSS vam poder connectar amb infants i joves i seguir amb la nostra tasca
educativa. Tinguem-ho en compte com a via de comunicació per a seguir educants.

Xiroc: Creiem que està clar que les XXSS han ajudat en moment de pandèmia. Però que
la realitat és que els infants i joves estan enganxats a les XXSS. Accions o activitats es
poden fer a través d'altres espais (correu...). S'hauria de fer visibilització a partir de jugar
al carrer i les places i fer accions al poble/barri. No només ficants post a instagram.

EQUICO, Pau 615: agraïm les esmenes i el debat. Entenem les contradiccions que pugui
suposar treballar amb grans multinacionals, però recordem que també posem en valor
el fet de que es pugui treballar a través de XXSS alternatives. Recordar que no només
es fa servir per fer publicitat de l'esplai o ESPLAC sinó que serveix per donar suport a
altres entitats afins i pròximes i recolzar/ compartir discursos.

4pedres, Judit, 357: voliem especificar que la forma de llenguatge que s'utilitza a les
XXSS, es una bona eina per treballar amb infants i joves ja que ens acosta més a la seva
realitat. També hem de treballar amb els infants i joves l'ús correcte de les XXSS.

Dani: S'obre la votació de l'esmena 4 de la Proposta de Criteris de distribució
econòmica.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum
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22 26 10 58 0 58

L’esmena 4 no s’aprova.

Dani: Abans de la votació de tot el document, obrim un torn de paraula. No hi ha
intervencions. Ara farem la votació de tot el document de la proposta de Criteris de
distribució econòmica.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

43 4 11 58 1 59

Queden aprovats els criteris de distribució econòmica.

★ Vídeo d’ambientació de línies pedagògiques

19. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Protocol
contra agressions discriminatòries

Dani: Ara presentarem la proposta de Protocol contra agressions discriminatòries.

★ Vídeo d’ambientació de línies pedagògiques

Dani: Hi ha dues esmenes una presentada per l'esplai Pica-Roca i l'altra per l'esplai
Xiroc. Convidem a l'esplai Pica-Roca a presentar la seva esmena.

Pica-Roca: Presentació de l'esmena, 488.

Dani: Obre un torn de paraula.

Alícia, EQUICO, 610: agraïm l'esmena i entenem la justificació.

Dani: S'obre la votació de l'esmena 1 del Protocol contra agressions.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum
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44 4 8 56 2 58

L’esmena 1 al Protocol contra agressions discriminatòries queda aprovada.

Dani: Convidem a l'esplai Xiroc a presentar la seva esmena:

Xiroc: Marc, 104. Presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions. 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 l'esmena transaccional

7 48

S’escull l’esmena transaccional.

Dani: Es diu quina esmena transaccional es proposa per incorporar 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

52 1 2 55 4 59

S’aprova la incorporació de l’esmena.

Dani: Abans de la votació de tot el document, obrim un torn de paraula. No hi ha
intervencions. Ara farem la votació de tot el document del Protocol contra agressions
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Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

54 0 5 59 0 59

Queda aprovat el Protocol contra agressions discriminatòries.

★ Vídeo d’ambientació de la comissió GSDD

20. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Circuit
de Posicionaments

Dani: Ara passem a la presentació i votació de la proposta de Circuit de Posicionaments.

Carmen: Presenta el circuit de posicionaments.

Dani: Els esplais Pica-Roca i Totikap han presentat tres esmenes ortogràfiques que
s'aproven directament. Hi ha 5 esmenes més dels esplais Totikap, Espurna, Garbí, Tribu
i Olla de Grills. Comencem per l'esmena 3 del Circuit de Posicionaments que
presenta l'esplai Totikap.

Totikap, 112: presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Pau Casanovas, EGS: gràcies per l'esmena, ja que al ser document nou no vam
contemplar que fos un "buit legal".

Dani: Passem a la votació. L'aprovació de l'esmena es fa per majoria absoluta. Es
demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

46 3 8 57 2 59

L’esmena 3 queda aprovada.

Dani: La següent esmena és la 4 del Circuit de Posicionaments dels esplais Garbí, Tribu
i Olla de Grills.

Garbí: Andrea Aranda, 347. Presenta l’esmena.
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Dani: Obre un torn de paraula.

"Pau Camero: aquest circut aposta per fer més participatius els posicionaments. Primer
s'ha de treballar el rol que aquestes persones tindrien, ja que no son persones votades.
Durant el curs vinent el grup de treball, treballarà com modificar aquest punt de cara a
la propera AGO. I quin mecanisme s'ha de seguir per poder incorporar aquestes
monitores al circuit de posicionament.

Garbí: respon d'una banda que tampoc hi haurà EGS de tots els sectors i que per tant
no està representada tota l'entitat. Aquestes monitores haurien d'estar ratificades
d'alguna manera, així doncs estaria bé treballar-ho per poder-ho modificar més
endavant.

Pau Camero: Al final és una qüestió que és factible i s'ha de treballar, però ara per ara
no es pot modificar el document. S'hi treballarà la seva modificació a través d'un treball
durant el curs.

Garbí: precisament portem aquesta esmena perquè aparegui al document i així
treballar-ho."

Dani: Passem a la votació. L'aprovació de l'esmena es fa per majoria absoluta. Es
demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

25 19 14 58 0 58

L’esmena 4 no queda aprovada.

Dani: La següent esmena és la 5 del Circuit de Posicionaments dels esplais Totikap i
Espurna.

Totikap: Presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Pau Camero, EGS VallOcc, 585: Ens sembla molt encertada la vostra esmena i des del
GC l'acceptem.
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Dani: Passem a la votació. L'aprovació de l'esmena es fa per majoria absoluta. Es
demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

51 3 4 58 1 59

L’esmena 5 queda aprovada.

Dani: La següent esmena és la 6 del Circuit de Posicionaments de l'esplai Garbí.

Garbí: Andrea Aranda, 347. Presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Carmen + Pau Camero: com a GC pel que fa a nivell intermig 1 es redueix molt a qui ho
ha de validar prèviament, per tant es una reducció d'òrgans i persones. Tot i que
s'amplia la participació dels esplais al nivell intermig 1, es redueix l'intervenció dels
esplais a altres nivells. Així doncs, no ens sembla adient. De cara als esplais costa una
mica de diferència entre GC + EQUICO, però coses que abans es feiens des d'EQUICO,
ara es fan dsdl GC i això és una base de persones més àmplies. És una proposta molt
interessant i que necessita un debat i treball profund, a les hores creiem que l'AGO no
es l'espai adient de tindre aquest debat ja que podem caure en ""buits legals"" o
incongruències. Així doncs, potser que donem l'oportunitat de treballar-ho al llarg del
curs des dels esplais. Recordem tot el procès de participació que s'ha fet per tal de
redactar aquest document.

Garbí: creiem que potser la proposta no està del tot bé redactada. Però que estan
obertes a rebre una transacció.

Pau Casanovas, 585: aquest document es va començar a redactar al gener i s'ha
treballat durant tot l'any. S'ha portat als esplais als mesos de juny i setembre. Ara
proposar una transacció és complicat i no serà productiu. Creiem que és més adient
tornar-ho a treballar durant el curs i poder generar un debat enriquidor.

Dani: Passem a la votació. L'aprovació de l'esmena 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

10 26 20 56 3 59

L’esmena 6 no queda aprovada.

Dani: La següent esmena és la 8 del Circuit de Posicionaments de l'esplai Totikap.

Totikap: presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Pau Casanovas, 583: fer un aclariment. No és que els 15% dels esplais hagin de votar
si o si... (s'ha perdut).

EQUICO: Els 15% dels esplais han de voler tirar enrere el posicionament i la resta
d'esplais han d'abstindre's, així doncs és rellevant.

TotiKap: fa una esmena ortogràfica.

Dani: 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 l'esmena transaccional

10 43

Queda escollida la transacció.

Dani: Es diu quina esmena transaccional es proposa per incorporar 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

42 3 5 50 9 59
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L’esmena transaccional 8 queda aprovada.

Dani: L'última esmena és la 9 del Circuit de Posicionaments de l'esplai Totikap.

Totikap: presenta l’esmena.

Dani: Obre un torn de paraula.

Pau Camero: creiem que aquesta esmena aclareix el text i agraïm que l'hagin fet. Ha
estat encertada.

Dani: Passem a la votació. L'aprovació de l'esmena es fa per majoria absoluta. Es
demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

46 4 2 52 6 58

L’esmena 9 queda aprovada.

Dani: Es llegeixen els resultats i s'obre un torn paraula sobre el document i es recorda
les esmenes que han quedat aprovades.

PaAmbTomàquet, Pol 51: volem dir que si que es cert que el protocol de
posicionaments si que s'ha treballat i ha millorat. Però volem dir que les suggerències
que es facin als posicionaments no quedin en paper mullat i es tinguin en compte.
Animem a seguir treballant en aquest document i fer-lo cada vegada més participatiu.

EQUICO: gràcies per l'aportació. Es contempla de cara al futur que l'acceptació de
suggeriments quedi sotmessa a validació. En definitiva, millorar-ho futurament.

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

49 2 5 56 2 58

Queda aprovat el Circuit de posicionaments.
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Dani: Llegim els resultats. Ara farem una pausa de 20 minuts.

★ Vídeo d’ambientació de la comissió Reduit Petjada

21. Examen i aprovació, si s'escau, de les Resolucions de
l'assemblea

Resolució “Per locals dignes per tots els esplais”

Dani: Comencem amb les resolucions de l'assemblea. Es dona la paraula a la Berta Gol
de Turons i al Sergi Rodeiro del Movi en nom dels esplais GMM, Matinada-Pòrtics, Movi
de Sarrià, Xangó, Sant Medir, SCV el Clot, Totikap, Turons i Xiroc, perquè presentin la
resolució. Es demana als esplais La Fera, Bitxus i Espurna que estiguin preparat per
quan hagin de presentar les esmenes.

Berta Gol i Sergi: Expliquen la proposta.

Dani: S'han presentat 5 esmenes a aquest document. D'aquestes 4 l'esmena
4-Resolucions presentada per lesplai Espurna fa referència a un error tipogràfic i
s'inclou automàticament. Comencem amb l'esmena 1-Resolucions de l'esplai La Fera.

La Fera: Presenta la proposta d'esmena 1-Resolucions.

Dani: S’obre un torn de paraula.

Judit, 4pedres, 357: només vol destacar que el tema dels locals és important, que elles
ho pateixen en el seu cas.

Sergi Rodeiro, 110, Movi: respon que els hi sembla correcta la justificació de l'esmena i
moltes gràcies.

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

48 5 3 56 2 58

L’esmena 1 queda aprovada.
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Dani: Llegim els resultats. Convidem l'esplai Bitxus a presentar l'esmena 2-Resolucions.

Bitxus: Presenta l'esmena 2-Resolucions

Dani: S’obre un torn de paraula.

4pedres, Judit, 357: Nosaltres som de Dosrius, estem totalment d'acord.

Esplai Turons, Berta, 113: estem totalment d'acord amb aquest apunt. Que a vegades
pequem de ""barcelonacentrisme"".

Bitxus: gràcies

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

53 0 0 53 4 57

L’esmena 2 queda aprovada.

Dani: Llegim els resultats. Convidem l'esplai Bitxus a presentar l'esmena 3-Resolucions.

Bitxus: Presenta l'esmena 3-Resolucions

Dani: S’obre un torn de paraula.

Movi: qualsevol proposta que sumi és benvinguda. Tot correcte, gràcies!

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

49 0 2 51 5 56

L’esmena 3 queda aprovada.

Dani: Llegim els resultats de la votació. Per acabar les esmenes, l'esplai Espurna
presenta l'esmena 5-Resolucions.

Espurna: Presenta la proposta d'esmena 5-Resolucions
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Dani: Obre un torn de paraula.

Turons: ens sembla correcte, acceptem l’esmena.

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

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

46 0 3 49 4 53

L’esmena 5 queda aprovada.

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions. 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

47 0 1 48 5 53

La resolució “per locals dignes per tots els esplais” queda aprovada.

Resolució “L’esplai sempre és un espai necessari”

Dani: Donem pas a la presentació de la resolució "L’esplai sempre és un espai
necessari"

★ Vídeo “l’esplai sempre és un espai necessari”

Dani: Obre un torn de paraula. No hi ha intervencions. Donem pas a la votació. Es
demanen vots a favor, en contra i en blanc.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

49 0 0 49 2 51

La resolució “l’esplai sempre és un espai necessari” queda aprovada.

22. Precs i preguntes
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Dani: Donem pas als precs i preguntes.

Garbí, 347 i 355: comenten que ahir van fer un tweet i van rebre represalies a través
d'un compte de twitter anònim. Des del Garbí en cap cas s'ha anat en contra de
l'EQUICO per defecte i creuen que aquests comentaris a les XXSS son totalment
innecesaris. Demanen disculpes pel comentari inoportú fet al xat.

EQUICO: des de l'EQUICO ens sap greu i no compartim aquest tipus de comentaris.
Gràcies per comentar-ho.

Cloenda

Dani: Donem l'assemblea per tancada i passem a la Cloenda. Es dona la paraula a la
Kate.

Kate: Donem les gràcies al Dani i a l'Elvira per la tasca a la mesa i a la Paty, a la Marta
i a la Irene per la facilitació i donem pas a la cloenda. La Kate dona la paraula a la
Carmen.

Carmen: Donem les gràcies a tothom per haver arribat fins aquí. Es recorda la
importància de l'espai i de la feina feta i explica que volem aprofitar l'espai per posar un
vídeo del Gran Comitè sobre com veu Esplac el món.

★ Vídeo Esplac al món

Carmen: Explica que som una assoaciació amb molt de relleu, on entrem i sortim. A
l'assemblea volem donar les gracies a la gent que marxa. Convida a parlar al Xavi
Planas, la Irene Nadal i la Caterina Pedregal.

El Xavi Planas, la Irene Nadal i la Caterina Pedregal fan els seus discursos de comiat.

Carmen: Moltes gràcies un altre cop.

Signatura de la Presidenta sortint                     Signatura de la Secretària sortint
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