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Acta
Data: 27 i 28 de novembre de 2021
Lloc: Vila-seca
Hora de convocatòria: 17 h de dissabte 27 de novembre
Hora final: 17 h de diumenge 28 de novembre
Esplais assistents:
El Cep

Natzaret

Greska

Vic Remei

Roques Albes

Lairet

Merlot

Geps

Vol i vol

Pa amb tomàquet

GEPA

L’Agrupa

Trapella

Ara mateix

Arc de Sant Martí

Totikap

Xiroc

Espurna

GMM

Matinada-Pòrtics

Isard Flor de Neu

Xangó

L’Olivera Rodona

Diplodocus

Kasperle

Serrallonga

Tr3smón

Turons

Agost

Esplai Sanferm

Sant Medir

Movi de Sarrià

Papu-Tirsores

Casalot de Roda

Guai!

Santa Eulàlia

El Refugi

Xirusplai

Puigcastellar

L’Olla de Grills
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La Grapadora

L’Esclop

Bonaire

Guaita’l

Garbí

Bitxus

La Tribu

Drac Màgic

Güitxi-güitxi

El Creixent

4 pedres

La Fera

Globus Roig

Farfalla

GER

MIV

La Flama

Gatzara

Eixam

Pica-Roca

Sarau
Assistència total de 63 esplais (amb la participació variant durant l’AGO) i un màxim de 53
esplais a la vegada: d’aquests, 57 tenien dret a vot, 6 eren esplais nous i no hi havia cap
soci observador.

1. Benvinguda
1.1 Introducció
Carmen: Dóna la Benvinguda a la sala, agraeix a tothom qui ha vingut i agraeix l'assistència
de les persones convidades a l'assemblea.
- Encetem un curs molt especial, amb la represa de l'activitat després d'un any de pandèmia
i amb la celebració del 40è aniversari de la nostra entitat.
★ Vídeo 40 anys esplais que formen part d’Esplac (Felicitació Super 3)
Aarón, Ferran i Ainhoa: Surten amb el pastís i dinamitzen la bufada d'espelmes i a demanar
un desig.
★ Vídeo 40 anys bufar espelmes
Aarón, Ferran i Ainhoa: Benvinguda, els fa molta il·lusió estar a Vila-seca, presenten el
sector.
★ Vídeo 40 anys Esplac (històric amb fotos, evolució, etc)
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Lucia Teruel, regidora d’Acció Social de Vila-seca, fa el seu discurs.

1.2 Discurs CNJC
Marià Llop: Fa el seu discurs

1.3 Esplac al món
Mar Gordó i Laura Panisello: Fan el seu discurs

1.4 Tancament acte públic
Carmen: - Agraïm l'assistència a les convidades i anunciem que començarem l'Assemblea
General Ordinària.
Carmen: 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.
- 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
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passa i aportant es fa més amè i té més sentit que no pas quan som observadors. Animem
a tothom a votar amb cap!!!
Carmen: dóna la paraula a la sala per fer preguntes. No hi ha cap dubte, es tanca el torn i es
dona les gràcies per venir.

2. Constitució de la mesa i explicació del funcionament
Carmen: Aprofitem per fer alguns recordatoris.
Pel què fa a Twitter:
- 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.
Pel què fa a la facilitació:
- Aquest any mantenim la figura de la facilitadora. En aquest cas ho farà el Víctor Malràs,
formador de l'Escola Lliure el Sol, que ens acompanyarà durant tota l'assemblea i estarà a
la sala. Després es presentarà.
Pel què fa al protocol contra agressions:
- Durant l'assemblea hi haurà diverses persones amb un braçalet lila, a les quals us podeu
dirigir si patiu alguna agressió discriminatòria. A més, de 22 a 23.30 tindrem habilitat un
Punt Lila a l'Escola al qual us podreu dirigir.
Pel què fa a les mesures de protecció respecte la Covid-19:
- Us recordem també que és obligatori estar amb mascareta tota l'estona dins l'Auditori,
excepte si en algun moment heu de beure aigua, per exemple. Si alguna persona no es
trobés bé i hagués de marxar per simptomatologia compatible amb la Covid-19 cal que
aviseu a l'organització a través del número 639 30 59 78 (Clara).
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- A més, cal que respecteu els llocs assignats a cada sector. Com heu vist, hem distribuit
l'espai segons sectors geogràfics i cal que respecteu aquestes zones al llarg de tota
l'assemblea. Cal respectar també el seient buit entre esplais.
- A l'Auditori us recordem que NO S'HI POT MENJAR.
Pel què 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.
Carmen: 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 són:
- Com a moderador: Xavi Planas, ex-Secretari General i soci d'Esplac.
- Com a secretària: la Júlia Balagué, ex-EGS del sector Penedès, Garraf i Anoia i sòcia
d'Esplac.
Obrim un torn de paraula sobre la composició de la mesa.
Xavi: L'assemblea es segons les normes que marquen els Estatuts i el Reglament de Règim
Intern aprovat a l'Assemblea. Tots els esplais teniu una infografia que us hem donat a
l'arribada:
Respecte el repartiment de persones a la sala:
Les assistents esteu dividides per sectors, per tal de mantenir al màxim els grups estables i
la distància entre persones.
Respecte l'estructura:
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- L'assemblea es divideix en dos dies. El primer, avui, es discutiran els punts fins a l'elecció
dels i les membres de l'Equip de Coordinació. Diumenge, durant el matí i la tarda es faran la
resta de punts.
- Avui acabarem a les 21h aproximadament. Després soparem a l'escola La Canaleta on es
farà l'espectacle nocturn fins les 23h i després farem una hora de micro obert. L’escola
estarà tancada tot el dia fins les 21h, a l'hora d'anar a sopar. PER ANAR A DORMIR,
l'escola estarà oberta a partir de les 21h i fins les 2h. A aquesta hora tancarà amb clau i
ningú més hi podrà entrar a dormir. Com a normes de convivència a l'Escola, tot i que ja ho
recordarem en acabar els punts d'avui, no es podrà fumar dins el recinte de l'escola.
- El diumenge el plenari començarà a les 9h. Esmorzarem a les 8h davant de l'auditori.
- Diumenge farem diversos punts abans de dinar. A les 12h, aproximadament, farem els
grups de treball a l'escola, i dinarem allà de 13 a 14.15h. A les 14.30h rependrem el plenari
fins a les 18h.
Respecte les votacions:
- Cada esplai té un vot.
- Cada acreditat només pot votar pel seu esplai (Ex. Si un company/a d'un altre esplai surt
de la sala, només una altra persona acreditada del mateix esplai podrà exercir el dret a vot).
- Quan un esplai surti de la sala momentàniament, lliurarà el vot a la taula d'inscripcions
del hall.
- 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: 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.

Acord

Votació

- Aprovació de l’acta de l’assemblea

Aclamació: si no hi ha cap esplai que demani

- Aprovació de l’Ordre del Dia

que algun d'aquests punts es voti s'aprovarà

- Aprovació de la composició de la mesa.
- La incorporació d'esmenes en qualsevol

automàticament.
En cas que algú demanés la votació
s'aprovarien per majoria simple.

d'aquests documents.
- Aprovació de l'ordre del dia

Majoria simple: Vots a favor > Vots en contra

- Aprovació de l'acta de l'assemblea

Els vots en blanc i les abstencions no es

- Aprovació de l'admissió i expulsió de socis

tenen en compte.

- Incorporació d'esmenes en qualsevol
d'aquests documents.
- La memòria del curs

Majoria absoluta: Vots a favor > 1/2 dels

- El pla de treball

vots emesos (vots emesos: vots a favor +
vots en contra + vots en blanc)

- El pressupost
- L'elecció de membres de l'Equico i les
Representants de Comissió
- L'aprovació de les resolucions
- L'aprovació del Codi ètic de les dirigents
- L'aprovació del Circuit de Posicionaments
- Ratificació de l'Interventor Intern de
Comptes
- L'aprovació del Protocol contra agressions
discriminatòries
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- La incorporació d'esmenes en qualsevol
d'aquests documents.
- El Pla Estratègic

Majoria qualificada: Vots a favor > 2/3 dels
vots emesos (vots emesos: vots a favor +
vots en contra + vots en blanc)

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). Animar a la gent, sigui negativa o positiva.
- Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació i abans de votar.
- En principi sempre farem torns oberts de paraula (= pregunta resposta) i quan hi hagi més
de 4 mans demanades o augmenti el debat farem torn tancat (= s’anotaran totes les
preguntes i es respondran i ja no es podran fer més preguntes, a no ser que per al·lusions
es cregui oportú).
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:
●

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
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●

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.

Xavi: Es fa un torn obert de paraula preguntant si algú té algun dubte.
Cap torn de paraula.
Xavi: Es fa la lectura dels esplais assistents:
Bages Berguedà: Geps, Roques Albes, Lairet, Vic Remei, Merlot, Ceps, i com a observadors
tenim Can Cristu i Safa.
Ripollès Osona i Moianès: el Creixent, Güitxi Güitxi, i com a observadors tenim Serrallonga,
el Casalot de Roda i Sanferm.
Baix Llobregat: Vol i vol, Pa amb tomàquet, l’Agrupa, Greska, Trapella i Ara Mateix.
Barcelona: Totikap, Xiroc, Espurna, GMM, Matinada-Pòrtics, Xangó, l’Olivera Rodona,
Kasperle, Espurna de Gràcia, Tr3smon, Turons, Agost, Sant Medir, Movi Sarrià, i com a
observador tenim Natzaret.
Vallès Occidental: Gatzara, Eixam, Pica-roca, Sarau, la Flama, Farfala, la Fera i Bonaire.
Vallès Oriental: el Gepa i el Guai de Palou.
Camp de Tarragona: Grapadora i l’Esclop.
PGA: GER, MIV i Drac Màgic.
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Girona: Papu-tisores.
Maresme: Garbí, Bitxus, la Tribu, Olla de grills, i com a observador tenim el 4Pedres.
Per tant som 48 esplais amb dret a vot i 7 esplais nous que no poden votar fins que hagi
acabat el punt d'altes d'esplais.

3. Proposta de facilitació de l’Assemblea
Xavi: Com s'ha explicat hi ha una proposta de facilitació de l'assemblea. Ara el Víctor es
presentarà i explicarà millor la figura. Si hi ha dubtes s'obrirà un torn de paraula.
Víctor: Explica el seu paper durant l’assemblea.
Xavi: Obre un torn obert. si algú ho demana es sotmet la proposta a votació.
No hi ha torns de paraula.

4. Anàlisi de la Comissió GSDD de les intervencions de
l’AGO anterior
Xavi: Com a novetat d'aquest curs, volem compartir amb totes vosaltres l'anàlisi amb
perspectiva de gènere de les intervencions de l'AGO del curs passat. Es convida a l'Aarón
Linares, el Pau Casanovas i a l'Alícia Antolín a fer la presentació de l'anàlisi.
Aarón, Pau Casanovas i Alícia: El fet de posar en comú i compartir quines són les
conclusions extretes de l'anàlisi de les intervencions del curs passat, ens ha de servir per
aprendre a detectar aquelles actituds i/o dinàmiques que no volem repetir.
-

Presentació de l'anàlisi d'intervencions.
★ Vídeo presentació equips

5. Aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia de l’Assemblea
Xavi: Es passa a l'aprovació, si escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea. Es dóna la paraula a
la Carmen.
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Carmen: 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. Hi haurà un petit canvi en l'ordre dels punts de diumenge. El
circuit de posicionaments, que en un inici s'havia de votar diumenge a la tarda, el votarem
diumenge al matí després del pressupost.
Xavi: 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.
No hi ha torns de paraules. Es dóna per aprovada l'ordre del dia.

6. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la XXXIX Assemblea
General Ordinària
Xavi: Passem ara a l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIX Assemblea General
Ordinària.
Xavi: S'obre un torn de paraula i es passa a la votació. Si ningú té res en contra l'acta
s'aprovarà per aclamació. S'obre un torn de paraula. (Si es demana votació l'aprovació és
per majoria simple així que s'aprovarà si hi ha més vots a favor que en contra. S'obre la
votació i es demanen els vots dels esplais: primer a favor, després en contra i per últim en
blanc:)
No hi ha torns de paraula. Es dóna per aprovada l'Acta.

7. Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria del curs
20210-21
7.1 Presentació de la Memòria
Xavi: Explica que es presentarà la memòria, l’informe de gestió de l'Equip de Coordinació i
l’informe de gestió de la Secretaria General. 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 es
només sobre la Memòria i no sobre els informes de gestió. Es convida la Mar Gordó i la Xema
Riba perquè presentin la Memòria 2020-21, a la Mar Gordó i l'Alícia Antolín perquè presentin
l'informe de gestió de l'Equico i la Clara Bricullé per presentar l'informe de gestió de la
Secretaria General.
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★ Vídeo memòria
Xavi: S'obre un torn de paraula sobre la memòria.
No hi ha torns de paraules.
Xavi: Tanquem el torn de paraula i passem a presentar els informes de gestió. Es convida a la
Mar Gordó i l'Alícia Antolín de l'Equico a presentar l'informe de gestió.

7.2 Presentació de l’informe de gestió de l’Equip de Coordinació
Mar i Alícia: (3’) - Es presenta l’informe de l’Equip de Coordinació.
Xavi: S'obre un torn de paraula.
No hi ha torns de paraules.

7.3 Presentació de l’informe de Gestió de la Secretaria General i
votació de la Memòria
Xavi: Es convida a la Clara Bricullé a presentar l'informe de gestió de la Secretaria General.
Clara B: (2') - Presenta l'informe de gestió de la Secretaria General.
Xavi: S'obre un torn de paraula sobre l'informe de gestió de la Secretaria General.
No hi ha torns de paraules.
Xavi: Un cop tancat el torn es passa a la votació. La Memòria s'aprova per majoria absoluta,
el 50% dels vots emesos. Demana vots a favor, vots en contra i vots en blanc. S'obre la
votació.
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencions

Quòrum

46

0

0

46

2

48

Resultat: Aprovat
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8. Ratificació, si s'escau, de les altes i baixes de socis i
sòcies col·laboradores
Xavi: Demanar que les monitores d'esplais nous que es presenten que es vagin preparant
per sortir a l'escenari. 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.
Xavi: Es pregunta si algú té alguna objecció en votar en bloc. Sinó es passa a la votació. No
hi ha torns de paraula. 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

47

0

0

47

1

48

Resultat: Aprovat
Xavi: Lectura dels resultats a la sala
Carmen: Ja som 181 socis i 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.
Xavi: No es farà la pausa programada per manca de temps.

9. Aprovació, si s’escau, de les altes i baixes d’esplais
9.1 Baixes esplais
Xavi: Es passa al punt d'altes i baixes d'esplais. Es demana que els esplais Can Cristu, Safa,
4Pedres, Sanferm, Serrallonga, Casalot de Roda i Natzaret que s'apropin a l'escenari metre
es repassa la proposta de baixes dels esplais. Es dóna la paraula a la Carmen.
Carmen: Som de les poques associacions d'educació en el lleure que tenim criteris de
sortida. El criteri és donar de baixa els esplais que porten 5 cursos sense funcionar, i seguir
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treballant perquè els esplais d'Esplac comparteixin el model voluntari i associatiu. Aquest
curs proposem donar de baixa els esplais Somnis, de Sant Joan de les Abadesses, El Gotim,
de Guardiola de Font-rubí per inactivitat prolongada i el Timó del Gat, de Montgat, i Els
Grumets, de Vilanova i la Geltrú per tancament de l'associació.
Xavi: Obrim un torn de paraula per si hi ha algun comentari.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: Es passa a la votació per donar de baixa aquestes associacions. La votació és per
majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

48

0

0

48

Abstencions Quòrum

0

48

Resultat: APROVAT
Xavi: 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. Cada nou esplai té 3 minuts per presentar-se. A
diferència d'altres anys, primer farem totes les presentacions, després s'obrirà un torn de
paraula i es sotmetrà a votació cada candidatura. Dues persones de cada esplai nou us
haureu d'esperar al costat de l'escenari perquè, un cop us hagin votat, pugueu pujar a
buscar el diploma de benvinguda.

9.2 Presentació Esplai Can Cristu
Xavi: Es crida l'esplai Can Cristu a presentar la seva candidatura.
Can Cristu: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Can Cristu
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
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No hi ha preguntes.

9.3 Presentació Esplai Safa
Xavi: Es crida l'esplai Safa a presentar la seva candidatura.
Safa: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Safa
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.

9.4 Presentació Esplai 4Pedres
Xavi: Es crida l'esplai 4Pedres a presentar la seva candidatura.
4Pedres: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai 4Pedres
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.

9.5 Presentació Esplai Senferm
Xavi: Es crida l'esplai Senferm a presentar la seva candidatura.
Senferm: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Senferm
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.
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9.6 Presentació Esplai Serrallonga
Xavi: Es crida l'esplai Serrallonga a presentar la seva candidatura.
Serrallonga: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Serrallonga
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.

9.7 Presentació Esplai Casalot de Roda
Xavi: Es crida l'esplai Casalot de Roda a presentar la seva candidatura.
Casalot de Roda: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Casalot de Roda
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.

9.8 Presentació Esplai Natzaret
Xavi: Es crida l'esplai Natzaret a presentar la seva candidatura.
Natzaret: L'esplai fa la seva presentació.
★ Vídeo esplai Natzaret
Xavi: S’obre un torn de preguntes per a l’esplai.
No hi ha preguntes.
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9.9 Votacions esplais
Xavi: Ara anomenarem els esplais un per un, projectarem els seus logotips i realitzarem
les respectives votacions.
Xavi: Es passa a la votació per aprovar l'entrada de l'esplai Can Cristu.
Xavi: La votació és per majoria simple. S'obre el torn de votacions:
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

48

1

0

49

Abstencions Quòrum

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai Safa. La votació també és per majoria simple.
S'obre el torn de votacions:
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

49

0

0

49

Abstencions Quòrum

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai 4Pedres. 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
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49

0

0

49

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai Sanferm. La votació és per majoria simple.
S'obre el torn de votacions:
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

49

0

0

49

Abstencions Quòrum

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai Serrallonga. La votació és per majoria simple.
S'obre el torn de votacions:
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

49

0

0

49

Abstencions Quòrum

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai Casalot de Roda. La votació és per majoria
simple. S'obre el torn de votacions:
Vots a

Vots en

Vots en

Vots

Abstencions Quòrum
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favor

contra

blanc

emesos

48

0

0

48

1

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Xavi: Ara passem a la votació de l'esplai Natzaret. La votació és per majoria simple.
S'obre el torn de votacions:
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

48

1

0

49

Abstencions Quòrum

0

49

Resultat: APROVAT
Xavi: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats.
Carmen: Demanem que pugin les dues persones de cada esplai. Se'ls dona a cada
esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot. Cops de colze i
somriures!
Carmen: Ara som 109 esplais i un esplai observador, Les Xicoies, de Puigcerdà!, és a dir,
110.
★ Vídeo resum Esplaiada 2018

10.

Elecció de les i els representants de les comissions

10.1 Introducció del punt
Xavi: Ara passem a les votacions a les persones. Primer de tot es presentaran les

candidates a Representants de Comissió, tot seguit les candidatures a l'Equip de
Coordinació i, finalment, la candidatura a Interventor Intern de Comptes. Farem les
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presentacions i tot seguit farem les votacions, que seran per vot secret. Un cop acabada
la part de dissabte de l'AGO, farem el recompte de vots i qui vulgui es pot esperar a
escoltar els resultats. Si no, també els anunciarem demà en començar de nou l'AGO.
Xavi: Primer passem a l'elecció de les representants de les comissions. Es crida a l'Epi

Galan i a la Mercè López.
Carmen: S'explica que a la Comissió Reduint Petjada el curs passat no va tenir

Representant de Comissió i aquest curs, després de reactivar la comissió, l'Epi Galan, de
l'esplai MIV, es presenta a representar la Comissió Reduint Petjada.
Carmen: Pel què fa a la Comissió de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents, el Pau

Casanovas ha finalitzat el mandat i, per tant, queda la Júlia Planes com a Representant
de la Comissió Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents. La Mercè López, de l'esplai
Pica-Roca, es presenta com a candidata a Representant de la Comissió GSDD.

10.2 Presentació de l’Epi Galan
Xavi: Es convida a l’Epi Galan a parlar.
Epi: Fa la seva presentació.
Xavi: S’obre torn de paraula
No hi ha torns de paraules.

10.3 Presentació de la Mercè López
Xavi: Es convida a la Mercè López a parlar.
Mercè: Fa la seva presentació.
Xavi: S’obre torn de paraula
No hi ha torns de paraules.
Xavi: El vot és secret i es farà després del següent punt.
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11. Elecció de les i els membres de l’Equip de Coordinació
11.1 Presentació del punt
Xavi: Ara es passarem a presentar i escollir les candidates a l'Equip de Coordinació.
Dona la paraula a la Carmen perquè expliqui la situació.
Carmen: Explica la situació a l'Equip de Coordinació:
- Aquest any cap membre de l'Equip de Coordinació acaba el mandat.
- Tot i això, la Mar Gordó deixa el càrrec.
- Per tant, l'Equip queda amb 3 persones: la Carmen Alonso (jo), l'Alícia Antolín i l'Olga
Castells.
- Tenim les candidatures del Pau Mora, el Pau Camero i el Pau Casanovas.
Xavi: 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 més tard s'obri el torn de votació. Demanem que els
esplais tingueu preparada la butlleta i que quan s'obri la votació introduïu la butlleta a
l'urna del vostre sector.
No hi ha preguntes.
Xavi: Es demana que les candidates a l'Equip de Coordinació s'acostin a l'escenari per
estar preparades per quan se les cridi.

11.2 Presentació del Pau Mora
Xavi: Es convida al Pau a parlar.
Pau: Presenta la seva candidatura
Xavi: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar
No hi ha preguntes pel Pau Mora.
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11.3 Presentació del Pau Camero
Xavi: Es convida al Pau a parlar.
Pau: Presenta la seva candidatura
Xavi: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar
No hi ha preguntes pel Pau Camero.

11.4 Presentació del Pau Casanovas
Xavi: Es convida al Pau a parlar.
Pau: Presenta la seva candidatura
Xavi: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar
No hi ha preguntes pel Pau Casanovas.
Xavi: El vot és secret i es farà després del següent punt.

12. Ratificació de l’Interventor Intern de Comptes
Xavi: Abans de fer les votacions, passem a la ratificació de l'Interventor Intern de

Comptes. Com que es tracta d'una votació secreta, la seva elecció es farà juntament amb
les de les Representants de Comissió i l'Equip de Coordinació. Passo la paraula a la
Carmen perquè expliqui la figura i cridem a l'Eduard Fernando que s'acosti a l'escenari.
Carmen: L'interventor de comptes és un càrrec no remunerat que presenta periòdicament

un informe a l'Assemblea general sobre el balanç i el compte de resultats i qualsevol
altre document comptable que s'hagi de sotmetre.
Carmen: El mandat de l'interventor de comptes és de dos anys i pot realitzar un màxim de

tres mandats. Aquest curs passat, l'interventor de comptes, el Jordi Manresa, acabava el
seu mandat i no el renova. Agraïm la feina feta pel Jordi. Per tal d'ocupar aquest càrrec,
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es presenta la candidatura de l'Eduard Fernando, ex-membre de l'Equip de Coordinació i
ex-tresorer d'Esplac.
Xavi: Passem la paraula a l'Eduard Fernando perquè es presenti.
Eduard: Presenta la candidatura
Xavi: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar
No hi ha preguntes per l’Eduard.

12.1 Votacions
Informar sobre les dues persones més grans i les dues més petites. Es preparen les
urnes.
Xavi: Tot seguit passarem a la votació de totes les candidatures. 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. La butlleta de l'Eduard
no hi és, es proposa escriure el nom de l'Eduard i les opcions de vot al final de la
butlleta de GSDD. Els resultats s'anunciaran diumenge al matí però qui vulgui també
podrà consultar-ho a Twitter, on ho anunciarem immediatament, o 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.
Xavi: Es tanca la votació

Comiat dissabte
Caixa del temps i tancament
Carmen: Abans d'acabar la jornada d'avui, us recordem que heu portat regals per posar
a la Caixa del Temps d'Esplac, que l'obrirem d'aquí 10 anys, quan celebrem el 50è
aniversari de l'entitat. Ara cridarem sector per sector i us podeu anar aixecant a deixar
l'obsequi.
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Carmen: Cridem sector per sector: Bages Berguedà, Baix Llobregat, Baix Besòs,
Barcelona, Camp de Tarragona, Girona, Maresme, Penedès Garraf i Anoia, Ripollès
Osona i Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental
Carmen: Un altre cop es repassen les instruccions per la nit:
- Es demana a tothom que reculli la sala i la deixi neta.
- Es diu que tothom soparem a l'escola La Canaleta on hi haurà un espectacle de màgia
per part del "Mag Aizpi". Comença a les 22h fins les 23h.
A partir de les 23h, quan acabi l'espectacle, començarà un micro obert fins les 24h, que
començarà l'hora del silenci a l'Escola.
No es podrà fumar en tot el recinte.
Hi haurà punt lila fins les 23.30h i a partir d'aquella hora hi haurà persones amb un
braçalet lila a les que podreu recórrer.
Per anar a dormir, l’escola obrirà fins les 2h.
Durant la nit, no us quedeu a la porta de l’escola, aneu a la plaça més propera o on
vulgueu!
- Recordem que tothom ha de sortir de l'escola a les 8h del matí i que l'esmorzar
començarà a aquella mateixa hora al teatre.
Xavi: Es tanca l'assemblea fins al matí següent. Si algú es vol quedar, tan bon punt
s'acabi el recompte es llegiran els resultats.

Benvinguda diumenge
Represa de l’AGO i lectura resultats elecció membres Equico, RdC i Interventor de
Comptes
Carmen: Tornem a començar l'AGO amb ganes i il·lusió. Els principals punts del dia són:
el Pla Estratègic, Pla de Treball, pressupost i Circuit de Posicionaments. Abans de dinar,
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farem els grups de treball i a la tarda votarem l'aprovació del protocol, del codi ètic, del
protocol i les resolucions.
Xavi: Es diu el quòrum actual a la sala. Som 39 esplais i algunes socies. Abans de
començar anunciarem els resultats de les votacions.

Pau Mora

Vots a favor

Vots en

Vots en

Vots

contra

blanc

emesos

49

Vots a favor Vots en
contra

48

53

0

53

Vots en

Vots

blanc

emesos

1

3

Abstencions

52

Quòrum

1

53

APROVAT

Resultat:

Pau Camero Vots a favor Vots en
contra

44

Resultat:

Epi Galan

4

Quòrum

APROVAT

Resultat:

Pau
Casanovas

0

Abstencions

Vots en

Vots

blanc

emesos

3

3

Abstencions

50

Quòrum

3

53

APROVAT

Vots a favor Vots en
contra

51

Vots en

Vots

blanc

emesos

0

1

Abstencions

52
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APROVAT

Resultat:

Mercè López Vots a favor Vots en
contra

51

contra

46

13.Examen i
2021-2024

blanc

emesos

0

Vots a favor Vots en

Resultat:

Vots

0

Abstencions

51

Quòrum

2

53

APROVAT

Resultat:

Eduard
Fernando

Vots en

Vots en

Vots

blanc

emesos

4

0

Abstencions

50

Quòrum

3

53

APROVAT

aprovació,

si escau, del Pla Estratègic

Xavi: Es passa a la presentació del Pla Estratègic 2021-24. Es convida al Pau
Casanovas i la Carmen Alonso.
Carmen i Pau: Presentació general del Pla Estratègic, procés.
Carmen i Pau: Presentació de l'anàlisi intern i extern
★ Vídeo Pla Estratègic (el mateix treient el formulari i afegint els objectius)
Xavi: Hi ha 5 esmenes a la proposta de Pla Estratègic 2021-24. Les esmenes 1, 2, 4 i 5,
del Pla Estratègic de l'esplai Pica-Roca són ortogràfiques o de picat i s'incorporen
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directament. L'esmena 3-Pla Estratègic, també de l'esplai Pica-Roca, se sotmet a
votació. Es convida a l'esplai Pica-Roca a explicar-la.
Pica-Roca: Presenta la proposta d'esmena. En aquesta esmena hi ha una proposta de
transacció acordada per les dues parts. L'esplai comenta que al document presentat no
constaven dades de les reunions fetes amb càrrecs públics, l'esplai demana que s'hi
posi. La proposta de transacció afegeix que hi va haver 24 reunions.
Xavi: Obre un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

1

36

Xavi: Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria qualificada. Es demanen vots a
favor, en contra i en blanc.
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

37

1

0

38

Abstencions Quòrum

1

39

Resultat: APROVAT
Xavi: Llegeix els resultats. Queda incorporada l'esmena transaccional al text del Pla
Estratègic. Sobre un torn de paraules.
L'esplai Kasperle, demanen posar la dispositiva de la missió i la visió. Es proposa un
canvi d'escriptura de la paraula "agents educatius".
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Es recorda que no s'accepten esmenes originals en el moment de l'assemblea, si no és
transicional.
Passem a votar el document sencer. El Pla Estratègic és l'únic document que es vota
per majoria qualificada. És a dir, els vots a favor han de superar els 2/3 dels vots
emesos. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc.
Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

39

0

0

39

Abstencions Quòrum

1

40

Resultat: APROVAT
Xavi: Es llegeixen els resultats. El Pla Estratègic queda aprovat.
★ Vídeo Esplaiada 1: elefant que no s’entén res

14. Examen i aprovació, si escau, del Pla de Treball
2021-22
Xavi: Passem al punt de Pla de Treball. Es convida a presentar a la Clara Bricullé, el

Ferran Fernandez, la Sara Casanovas, l'Elena Bornay, la Carmen Alonso, la Mar Gordó,
l'Olga Castells, el Pau Camero, la Martina Silva, l'Alícia Antolín, el Pol de la Torre, el
Josep Maria Riba, l'Aarón Linares, el Grup de Treball d'Infància i Esplaiada, el Pau
Casanovas, l'Ona Serra, el Pau Mora, la Mariona Olivella, la Júlia Planes, la Mercè López
i l'Epi Galan. Es demana que l'esplai Espurna s'acosti a l'escenari per quan hagi de
presentar l'esmena.
Equico 1: 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.
A més, aquest any també celebrem el 40è aniversari com una acció a part que es
presentarà per separat.
Xavi: Hi ha una esmena de l'esplai Espurna al text de la introducció del Pla de Treball, la

1-Pla de Treball. Convidem a l'esplai Espurna a presentar-la.
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Espurna: Presenta l'esmena. Per part de l'esplai es demana un canvi en el text per la

paraula escola de participació, ja que no agrada el concepte escola. S'ha presentat una
esmena de transacció que l'esplai accepta.
Xavi: Obrim un torn de paraula.
No hi ha cap torn de paraula.
Xavi: 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

4

32

Xavi: S'escull la proposta d'esmena transicional. Passem a la votació. L'aprovació es fa

per majoria absoluta. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. S'incorpora la
esmena transicional al text del pla estratègic.

Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstencio
ns

Quòrum

38

0

0

38

2

40

Resultat: APROVAT

14.1 40è aniversari
★ Vídeo 40 anys accions (que fem durant el 40è)
Clara i Ferran: Presentació de les accions del 40è aniversari i la campanya de sòcies.
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14.2 Inclusió i Diversitat
Olga Castells, Pau Camero i Martina Silva: Presenten el projecte.

14.3 Infància - Esplaiada
★ Vídeo Esplaiada 2: explicació accions
Aarón i GdT: Presenten el projecte. S'explica que el lloc no està tancat encara perquè
s'ha renunciat al lloc escollit (Manresa), ja que el projecte en el que estava emmarcat
des de l'Ajuntament d'aquesta ciutat no era coherent amb els valors d'Esplac.
Pugen els esplais a recollir les urnes.

14.4 Línies Pedagògiques
Alícia, Pau Camero i Pol: Presenten el projecte.

14.5 Pla de participació
Clara, Carmen i Xema: Presenten el projecte.

14.6 Relleu
Pau Casanovas i Ona: Presenten el projecte.

14.7 Locals i territori
★ Vídeo Lokals i territori
Pau Mora i Mariona O: Presenten el projecte.

14.8 Accions ordinàries
Olga i Sara Casanovas: Presenten les accions ordinàries.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | @esplaiscatalans
32

Acta de l’AGO 2021 | Esplais Catalans

14.9 Comissió GSDD
★ Vídeo GSDD
Júlia Planes i Mercè: Presenten el projecte.

14.10 Comissió Reduint Petjada
Epi i Pol: Presenten el projecte.

14.11 Espai de Coordinació internacional
Mar: Presenten l’ECI.

14.12 Projecte Kids Got Rights!
Sara Casanovas i Elena Bornay: Presenten el projecte Kids Got Rights!

14.13 Escola d’Esplac
Mar i Carmen: Presenten el projecte.
★ Vídeo Escola d’Esplac. Presentació de la temàtica

14.14 Votació i tancament
Xavi: Obre un torn de paraula sobre el Pla de Treball.
1r torn de paraula. Esplai La Fera i l'esplai Farfalla. Comenten que l'AGO anterior es va
dir que els criteris de distribució economica es revisarien enguany. En vista de que
aquest document no estava entre la documentació en demanen la revisió. A més,
s'exposa que aquests estan basats en criteris quantitatius i no qualitatius. Es diu també
que no es te en compte el context social i econòmic de l'entorn dels esplais.
Resposta del GC: Es recullen les proposta, i es pren el compromís de treballar-ho en les
pròximes trobades del Gran Comites així com tenir en compte el que s'ha comentat des
dels esplais. La Carmen afegeix que l'any passat es va revisar i es va votar, i que tot i
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que en les esmenes es van quedar temes pendents, i recorda que s'estan incorporan
criteris d'inclusió i diversitat, que es una millora que s'ha d'incorporar pròximament.
Xavi: 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

Abstencio
ns

Quòrum

40

0

0

40

0

40

Resultat: APROVAT
Xavi: Llegeix els resultats. Queda aprovat el Pla de Treball.

15.

Presentació
Barcelona

de

la

nova

organització del Sector

Xavi: Ara, el sector Barcelona ens explicarà la nova proposta d'organització del sector.
Aquesta proposta no es vota perquè no implica la dissolució del sector ni la constitució
de nous sectors. És només un canvi organitzatiu intern i, per tant, només és informatiu.
★ Vídeo sector Barcelona
Laura M i Mariona O: Explicació de la proposta. Torns de paraules: 1r torn. Es demana
conèixer quins son els noms dels nous sectors. Tot i que no son oficials es dona
resposta per part de les persones que exposen el punt.
★ Vídeo conte i campanya de Goteo

16.

Presentació informe de la carta de gestió de recursos

Xavi: Un any més, presentem l'informe sobre la seva aplicació. Aquest document és
informatiu i no es votarà. Es convida a la Mar Gordó, Martina Silva i Eva Grabuleda a
presentar-lo.
Mar, Eva i Martina: (3') Es presenta l'informe d'aplicació de la carta.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | @esplaiscatalans
34

Acta de l’AGO 2021 | Esplais Catalans

Xavi: S'obre un torn de paraula sobre l'aplicació de la carta.
No hi ha cap torn de paraula.
★ Vídeo sectors

17.Examen i aprovació, si escau, del Pressupost per l’any
2022
Xavi: Ara passem a la presentació i votació del pressupost. Es convida a la Mar Gordó,
la Laura Muñoz i al Pau Mora a presentar-lo.
Mar Gordó, Laura M i Pau Mora: Presenta el pressupost
Xavi: S'obre un torn de paraula
No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

40

0

0

40

0

40

Xavi: Llegeix els resultats. El pressupost 2021-2022 queda aprovat per majoria
absoluta.

★ Vídeos Ralph participació
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18.
Examen i aprovació, si escau, de la proposta de
Circuit de Posicionaments
Xavi: Es presenta la proposta de Circuit de Posicionaments. Es convida al Pau Camero,
la Mariona Olivella i l'Elena Bornay a presentar-lo.
Pau Camero, Mariona O i Elena B: Presentació del Circuit de Posicionaments.
Xavi: Obrim un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

38

3

0

41

0

41

Resultat: APROVAT
Xavi: Llegim els resultats.
Xavi: Ara anirem a l'escola a fer l'espai dels Grups de Treball. La Carmen ens explicarà
com ho farem.
Carmen: Cadascú de vosaltres, a la seva acreditació, hi té apuntat el Grup de treball al
qual ha d'anar. És el que vau seleccionar en el moment de fer la inscripció. Aleshores,
anirem totes cap a l'escola, on hi trobareu pel pati els diferents espais dels grups de
treball. Us heu de dirigir al que tingueu apuntat a l'acreditació. Un cop realitzats els
espais dels Grups de Treball, que acabaran aproximadament a les 13:30h, ja que anem
30 minuts amb retràs. dinarem allà l'escola mateix on, els que ho heu demanat, tindreu
l'àpat que oferim Esplac. L'Assemblea es reprendrà a les 15:00h altre cop aquí
l'Auditori. Intentem ser puntuals, perquè ens queden diversos punts a debatre.
★ Vídeo
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19.Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Circuit
de Posicionaments
Carmen: Dóna la benvinguda un altre cop.
Xavi: Es repassa el quorum a la sala. Actualment hi ha 37 esplais a la sala i aquests
són:
Bages Berguedà: Roques Albes.
Ripollès Osona i Moianès: Güitxi Güitxi i el Casalot de Roda.
Baix Llobregat: l’Agrupa i Aramateix.
Baix Besòs: Diplodocus, Puigcastellar i Xirusplai.
Barcelona: Totikap, Xiroc, Espurna, GMM, Xangó, Kasperle, Espurna de Gràcia, Tremons,
Turons, Santmedir i Natzaret.
Vallès Occidental : Gatzara, Aixam, Pica-roca, Sarau, Farfala, la Fera i Bonaire.
Vallès Oriental : el Gepa, el Guai de Palou i el Refugi.
Camp de Tarragona: Grapadora i l’Esclop.
PGA: MIV.
Maresme: Guaita’l, Garbí, Bitxus, la Tribu i Olla de grills.

Xavi: Es demana que totes les representants de cada grup de treball pugin a explicar
que han parlat. Tenen 1 minut. Es dona pas a la persona de Relleu.
Relleu: Es presenten les conclusions. S'han parlat de les necessitats que tenen els
esplais a nivell de relleu i quines ajudes es poden donar des de esplac.
Xavi: Es demana a la persona de Locals i Territori.
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Locals i territori: Es presenten les conclusions.

S'han detectat quines són les

problemàtiques hi ha als diferents esplais segons el territori.
Xavi: Es demana a la persona d'Infància-Esplaiada.
Infància: Es presenten les conclusions. S'han pintat les bustiques que aniran als esplais
perque els infants vagin afegint les seves idees . S'ha compartit el CI i com funcionarà el
procés de compartir aquest amb els grups dels esplais.
Xavi: Es demana a la persona de Línies pedagògiques.
Línies: Es presenten les conclusions. S'han revisat els valors que recullen aquest GdT i
s'ha prioritzat el pensament crític com a valor fundamental de les línies estratègiques
d'Esplac, ja que es considera que aquest es la base de la resta.
Xavi: Es demana a la persona d'inclusió i diversitat.
Inclusió: Es presenten les conclusions. S'ha parlat del protocol que es farà
pròximament, així com les problemàtiques que es creuen necessàries recollir en
aquests. El protocol es vol enfocar a tractar la salut mental entre monis i infants.
Xavi: Es demana a la persona de Pla de Participació.
Pla de Participació: Es presenten les conclusions. S'han plantejar grans preguntes com:
de quina manera es la participació a Esplac i com es rep aquesta participació des dels
esplais, així com la millorar d'aquesta particiacio a l'entitat. S'ha parlat de com es veu
esplac des dels esplais i com millorar la coordinació entre esplais i esplac. S'ha posat de
manifest la necessitat de millorar la manera de comunicar la informació als esplais i
espais de participació, així com buscar maneres de dinamitzar més espais de
participació real dins l'AGO.
Xavi: Es demana a la persona de Som Esplai.
Comunicació i Som Esplai: Es presenten les conclusions. S'ha fet pluja d'idees per tal de
donar sortida a la revista. Les idees han sigut: replantejar a qui va enfocada la revista,
canviar l'estètica d'aquesta i que sigui en un format més dinàmic, apropar-la més a la
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infància

i fomentar que els infants i monitores participin de la creació de contingut

d'aquestes.
Xavi: Es demana a la persona del Grup de desenvolupament de l'Era.
Informàtica: Es presenten les conclusions. No s'ha realitzat aquest grup de treball.
Xavi: Es demana a la persona de l'ECI.
Internacional: Es presenten les conclusions. S'han donat importància a no centralitzar
en europa les activitats internacionals.
Xavi: Es demana a la persona Reduint Petjada.
RP: Es presenten les conclusions. S'ha expressat la importancia que te el valor de la
sostenibilitat i que es una realitat que no s'està complint des de la majoria d'esplais o
espais de participació, tot i que està en els nostres idearis. S'ha estat tractant temes
com activitats dirigides a infants, la creació d'una llista de bones pràctiques sostenibles,
i la necessitat de donar-li visibilitat així com activitat la comissió.
Xavi: Es demana a la persona GSDD.
GSDD: Es presenten les conclusions. S'ha explicat el funcionament de la comi i s'ha
tractar com podem acompanyar des d'esplac als esplais, s'han compartit recursos i s'ha
parlat de com s'acompanya a les persones del col·lectiu dins dels esplais. També s'ha
parlat de la temàtica de les jornades dissidents.
Xavi: Obrim un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula.

20.
Examen i aprovació, si s'escau, del Protocol contra
agressions discriminatòries
GdT: Es presenta la proposta de protocol.
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Xavi: S'han presentat set esmenes al Protocol. L'esmena 6-Protocol de l'esplai Roques
Albes és de format i, per tant, s'incorpora directament. Convidem a l'esplai Xirusplai i al
Pica-Roca a presentar la resta d'esmenes.
Xavi: Passem a la presentació de l'esmena 1-Protocol de l'esplai Xirusplai.
Xirus: Presenta la proposta d'esmena. Aquesta tracta sobre el periode de contacte de
la víctima. El protocol posa 2 setmanes, i a l'esmena es proposa 1 setmana, La
transacció proposa dues setmanes màxim i afegint el fet de fer la primera trobada amb
la víctima durant aquests primers 15 dies. La proposta de transacció és acceptada per
l'esplai.
Xavi: S'obre un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula però hi ha debat a la platea i es fan aclaracions sobre la
proposta de transacció des de les persones que presentaven el punt.
Xavi: 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

6

31

Xavi: S'ha escollit l'esmena transaccional i 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

37

0

0

37

1

38

Resultat: APROVADA
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Xavi: S'incorpora l'esmena transaccional al text. Passem a la presentació de l'esmena
2-Protocol de l'esplai Pica-Roca.
Pica-Roca: Presenta la proposta d'esmena. Es proposa canvi de l'ordre en la oració, per
tal de fer palès que l'origen de la discriminació és el patriarcat, i que no s'entengui per
separat.
Xavi: S'obre un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

28

3

6

37

1

38

Resultat: APROVADA
Xavi: Es llegeixen els resultats i passem a la presentació de l'esmena 3-Protocol, també
de l'esplai Pica-Roca.
Pica-Roca: Presenta la proposta d'esmena. Es proposa afegir el sistema capitalista com
un motiu més pel qual la violència masclista pot existir. No hi ha proposta transicional.

Xavi: S'obre un torn de paraula.
Hi ha una aportació. 1r torn de paraula: L'ordre hauria de ser al revés primer
cisheteropatriarcal i posteriorment capitalista. Ara mateix no es poden fer esmenes però
es tindrà en compte per a la pròxima revisió del protocol.
Xavi: Passem a la votació de l'incorporació de l'esmena. 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

34

0

4

38

0

38

Resultat: APROVADA
Xavi: Es llegeixen els resultats i s'obre un torn paraula sobre el document.
Xavi: Es llegeixen els resultats i passem a la presentació de l'esmena 4-Protocol, també
de l'esplai Pica-Roca.
Pica-Roca: Presenta la proposta d'esmena. Es proposa expressar obligatorietat en el fet
de dur a terme accions en el marc de detecció d'agressions discriminatòries.
GC presenta la proposta de transacció argumentant que es proposa la paraula "vetllar",
ja que l'obligatorietat no és afi amb el format participatiu d'Esplac i tampoc aquest
disposa de les eines per poder fer-ho vigent.
Xavi: S'obre un torn de paraula.
1r torn de paraula: Volen justificar el seu vot, que serà en favor de la esmena
transaccional, tot i que a nivell polític estan d’acord amb la proposta de l'esmena
original.
GC: respon que es treballarà i es tindrà en compte el prec.
Xavi: 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

5

32
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Xavi: S'ha escollit la esmena transaccional i es proposa per incorporar. 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

35

0

1

36

2

38

Resultat: APROVADA
Xavi: La esmena transaccional queda incorporada al text i passem a la presentació de
l'esmena 5-Protocol, de l'esplai Pica-Roca.
Pica-Roca:

L’esmena

argumenta

que

les

intervencions

davant

d'agressions

discriminatòries siguin sempre en grups no mixtes, per tal de cuidar la víctima i no
donar poder als homes CIS. El gran comité no proposa esmena transaccional ja que
consideren important que els homes puguin formar part d'aquest procés per tal de
fer-los responsables.
S'obre un torn de paraula. Un esplai pregunta que vol dir no mixta. Les persones que
presenten l'esmena responen que, no mixta són totes les persones que no siguin homes
CIS.
2n Torn: Proposen donar a elecció de la vícitima el fet de que pugui ser mixte o no.
El GC explica que en el protocol ja es recull que és la víctima la que escull com ha de
ser aquest grup d'intervenció.
3r torn: quan parlem de mixte i no mixte, com es té en compte la persona no binaria?
Resposta del GC: les identitats no binaries són identitats dissidents per tant entren
dintre el no mixt, però l'última paraula sempre la té la persona que ha rebut l'agressió.
Xavi: 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

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

4

24

3

31

6

37

Resultat: NO APROVAT
Xavi: Es llegeixen els resultats i s'obre un torn paraula sobre el document. Recordem
que quedarien incorporades les esmenes, De les 6 esmenes presentades s'han
incorporat al text 4 d'aquestes, una no ha sigut incorporada i la de falta ortogràfica que
s'ha incorporat sense passar per votació. No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

37

0

0

37

0

37

Xavi: Llegim els resultats. Queda aprovat el protocol.
★ Vídeo felicitacions famosos

21. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de Codi
Ètic de les Dirigents
Xavi: Es presenta la proposta de Codi Ètic de les Dirigents. Es convida a l'Aarón Linares i

el Gerard Gutiérrez a presentar-lo.
Gerard i Aarón: Presenta el Codi Ètic de les dirigents.
Xavi: Obrim un torn de paraula.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: Demanem vots a favor, en contra i en blanc de tot el document.
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Vots a
favor

Vots en
contra

Vots en
blanc

Vots
emesos

Abstenci
ons

Quòrum

35

2

0

37

0

37

Xavi: Llegim els resultats.

22. Ratificació, si s’escau, de la proposta de Composició
de Compliment
Xavi: Després de l'aprovació de la proposta de codi ètic s'ha d'aprovar la constitució de la
comissió. Convidem a les membres de la comissió a pujar: el Pol de la Torre, l'Ona Serra, la
Júlia Planes, el Pau Casanovas, la Laura Muñoz, l'Eva Grabuleda, l'Epi Galan i l'Alícia Antolín.
El Dani Costa i la Caterina Pedregal són els exdirigents escollits i les tècniques la Xell
Masnou i la Marta Aldea.
Carmen: La Comissió de Compliment recordem que és l'òrgan que s'encarrega de fer

complir el Codi Ètic, rebre denúncies, fer les investigacions pertinents i proposar sancions
segons els incompliments. Cada any s'aprova en bloc la composició d'aquesta Comissió
de Compliment, formada per membres del Gran Comitè.
Xavi: Obrim un torn de paraula.

No hi ha torns de paraula. Des del GC es fan aclaracions de la funció i forma d'aquesta
comissió de compliment.
Xavi: 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

33

2

1

36

0

36

Resultat: APROVADA
Xavi: Llegim els resultats. Queda aprovada la comissió de compliment.
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23. Examen i aprovació, si s’escau, de les Resolucions de
l’assemblea
23.1 “Davant l’emergència lingüística, passem a l’acció”
Xavi: Seguim amb les resolucions de l'assemblea. Es dona la paraula al Pol de la Torre i
l'Elena Bornay per presentar la resolució.
Pol i Elena: Expliquen la proposta.
Xavi: Obre torn de paraula sobre el document.
No hi ha torns de paraula.
Xavi: 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

35

0

0

35

1

36

Resultat: APROVADA
Xavi: Llegim els resultats.

23.2 “Esplac, contra els discursos d’odi”
Xavi: Seguim amb les resolucions de l'assemblea. Es dona la paraula a l'Alícia Antolín i el
Pau Casanovas per presentar la resolució.
Pau Casanovas i Alícia: Expliquen la proposta.
Xavi: Obre un torn de paraula sobre el document.
Es pregunta què es un cordó sanitari. Es dona resposta sobre aquest concepte des de les
persones que presenten el punt.
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Xavi: 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

36

0

0

36

0

36

Resultat: APROVADA
Xavi: Llegim els resultats.

23.3 “Els esplais som #imprescindibles”
Xavi: Seguim amb les resolucions de l'assemblea. Es dona la paraula al Pau Camero i la
Clara Bricullé per presentar la resolució.
Clara B i Pau Camero: Expliquen la proposta.
Xavi: Obre un torn de paraula sobre el document.
Xavi: 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

36

0

0

36

0

36

Resultat: APROVADA
Xavi: Llegim els resultats.

24.

Precs i preguntes

Xavi: Donem pas als precs i preguntes.

1r torn: Es demana que es treballi la distribució economica als esplais i expressen que
s'ha donat una resposta ambigua des de la mesa quan s'ha plantejat el tema. Es demana
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que es posi a debat i que hi hagi una proposta a votació per a la següent AGO. Resposta
dell GC: Es compromet a crear un espai obert a les monitores per tal de millorar els
criteris de distribució i poder votar-ho a l'AGO si hi ha un espai per fer-ho.
2n torn: agraïments al treball de la secretaria tècnica durant l'AGO.
Xavi: Donem l'assemblea per tancada. Es dona la paraula a la Carmen.

25.

Dissolució de la mesa

Carmen: Donem les gràcies al Xavi i a la Júlia per la tasca.
Es donen les plantes.
Carmen: Ara donarem pas a la cloenda i convidem al Gran Comitè a pujar a l'escenari.

26.

Cloenda

Carmen: Donem les gràcies a tothom per haver arribat fins aquí. Es recorda la
importància de l'espai i de la feina feta.
Carmen: Expliques que som una associació amb molt de relleu, on entrem i sortim. A
l'assemblea volem donar les gràcies a la gent que marxa. Convida a parlar a la Mar
Gordó.
Mar: Fa el seu discurs de comiat.
Carmen: Moltes gràcies, repartim els regals. Ara posarem un vídeo en record de les
persones que han marxat.
★ Vídeo comiat dirigents - Senyor dels anells
Equico: Fan el seu discurs.
Equico: Moltes gràcies un altre cop. Ara quan acabem hi ha xocolata a fora, moltes
gràcies a totes per venir!
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Signatura de la Presidenta

Signatura de la Secretària sortint
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