
16:00 h - Inscripcions (Teatre Casal Societat La Principal)
17:30 h - Inici Assemblea General Ordinària
19:45 h (aprox.) - Pausa de 15 minuts
21:00 h - Fi Assemblea General Ordinària (dia 1)
21:00 h -  Sopar (Escola Mas i Parera)
22:00 h - Activitat nocturna  (Escola Mas i Parera)

INFORMACIÓ BÀSICA

INSCRIPCIONS

Dates i lloc

Fer-nos arribar l’acreditació! 
Per correu electrònic a esplac@esplac.cat o a la vostra Coordinadora de
Projectes (CPS). També podeu entregar-la a la Reunió de Sector de
novembre a la vostra CPS.
Si no ens la feu arribar abans de l’assemblea, l’haureu de portar
presencialment.

Si no us vau inscriure abans del 13 de novembre, no tindreu dinar de
diumenge.

QUÈ NECESSITEM PER FER LA INSCRIPCIÓ?

Horaris

26 i 27 de novembre de 2022 al Teatre Casal Societat
La Principal de Vilafranca del Penedès.

D
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B
T

E
D
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N

G
E 9:00 h - Inscripcions i acreditacions (Teatre Casal Societat La

              Principal)
9:30 h - Inici Assemblea General Ordinària
13:00 h - Dinar (Plaça Vilanova)
14:30 h - Repressa de l'Assemblea General Ordinària (Teatre 
                Casal Societat La Principal)
18:00h - Fi Assemblea General Ordinària
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 RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ

Equip Gestor del Protocol

Proposta d'associació a Som Mobilitat

Proposta d'associació a la XES

Proposta de baixa com a sòcies de la TIAC

Informe d’aplicació de la Carta de Gestió
Responsable de Recursos

Candidatures de l'Equip de Coordinació i
Presidència

Informe de gestió del Gran Comitè

Candidatures de les Representants de
les Comissions

Proposta de composició de la Comissió
de Compliment

Convocatòria 

Acta de la XL AGO

Memòria del curs 2021-2022

Pla de Treball del curs 2022-2023

Pressupost per l'any 2023

Criteris de distribució

En aquest document trobareu la convocatòria a la XLI
AGO d'Esplac: dates i localització, ordre del dia,
informacions bàsiques, un resum sobre com esmenar i
transaccionar, entre d'altres. 

Informe de gestió del Equip de
Coordinació

Informe de gestió de la Secretaria General

Els informes de gestió són els documents on hi
podeu consultar les hores que destinen a l'entitat
l'Equip de Coordinació, el Gran Comitè i la Secretaria
General.

Projectes que comencen i dels que acaben amb els
seus objectius. 
Activitat ordinària (accions ordinàries) d'Esplac, com
és la comunicació, informàtica... 
Funcionament dels equips i espais de participació com
el Gran Comitè, AGO... 
Pressupost 2023 (ULL! El pressupost no és de curs,
sinó que és anual)

És el document on hi ha el que hem fet el passat curs
(memòria) i el que farem aquest curs (pla de treball i
pressupost). Hi podeu trobar: 

La CoCo (Comissió de Compliment) és una comissió
encarregada de fer complir el Codi Ètic d'Esplais Catalans. En
aquest document trobareu qui es proposa per formar-hi part
durant el curs 2022-23!

Hem repensat tot el bloc d'Atenció a la diversitat. Ha
augmentat el seu pes, passant d'un 5% a un 9% i també
s'hi han afegit dos nous criteris per tenir en compte les
necessitats econòmiques. És per això que altres criteris
redueixen el seu percentatge de pes. 
Els criteris de treball en xarxa es mouen de bloc i passen a
formar part de L'esplai al dia. D'aquesta manera es tindria
en compte juntament amb la resta de temes vinculats al
projecte educatiu. 
El bloc de L'esplai a la xarxa passa a anomenar-se
Presència digital, baixa de percentatge (ja que el criteri de
treball en xarxa es mou a L'esplai al dia) i només inclou els
criteris vinculats a la web i a les xarxes socials.

És el document que s’utilitza per valorar com es reparteix entre
els esplais la subvenció que rebem
de la DGJ. L’objectiu d’aquests criteris és establir uns criteris
comuns i transparents per fer un repartiment que tingui en
compte diversos aspectes de la realitat dels esplais i que ens
permeti fer un repartiment equitatiu.

Principals canvis: 

L’Equip Gestor del Protocol és l’encarregat d’aplicar-lo i
garantir que es duu a terme el circuit establert. L'Equip es
passa per les Reunions de Sector de novembre i, si no hi ha
inconvenients, es sotmet a votació en bloc a l'AGO.

Altes i baixes d'esplais

Altes i baixes de sòcies i socis
col�laboradors

https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/10/Acta_AGO_2020-Esplais-Catalans.pdf


Resolucions de l'Assemblea
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Creació de nous sectors

Els esplais d'Esplac eduquem per un sistema de decreixement!
L'inici del curs escolar i la seva afectació al món del lleure.
Precarització juvenil, esplais en perill!
"Parlem de diversitat" dels esplais La Fera i Farfalla.

Les resolucions són posicionaments polítics davant d’una situació o
realitat, que marquen allò que pensem com a associació i que, en cas
que inclogui compromisos, ens obliga a dur a terme el que s’hi digui.
Per tant, garanteixen que allò que s’hi diu sigui molt més compartit
per totes i que, finalment, tingui una legitimitat política més forta.
Qualsevol sòcia de l'entitat pot presentar una resolució a l'AGO per
ser sotmesa a votació dins del termini establert:

El Sector Bages i Berguedà es passarà a dir Bages, Berguedà i
Cerdanya.
El Sector Barcelona se separa i es crearan els sectors Barcelona
Nord-Est, Barcelona Oest i Barcelona Sud.

Encetem el curs amb la constitució de nous sectors!

Podeu consultar tota la documentació de l'AGO 2022 en aquest enllaç.

DOCUMENTACIÓ

https://docs.google.com/document/d/1qEOuh8T3cHkFBGRED48n1oDxKFy7mnaLryPL7qm4ffE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1olOl2hhz5ozOwmTMigTU6CdsrjnaBOIDU4KNg_kc6zs/edit
https://www.esplac.cat/documentacio-esplac-ago-2022/


Llegenda

Informe d’aplicació
de la Carta de

Gestió Responsable
de Recursos

Informe
de gestió del

Equip de
Coordinació

Informe
de gestió de la

Secretaria
General

Candidatures de
l'Equip de

Coordinació i
Presidència

Informe de
gestió del Gran

Comitè

Candidatures de
les Representants
de les Comissions

Proposta de
composició de
la Comissió de
Compliment

Inclou l’OD amb
tots els punts que

es sotmeten a
votació

Equip Gestor
del Protocol

Altes i baixes
d'esplais

Majoria absoluta
SÍ > 1/2 dels vots
emesos

Majoria simple
SÍ > NO  (no es
tenen en compte
vots en blanc ni nuls)

Convocatòria Acta de la
XL AGO

Memòria del curs
2021-2022

Pla de Treball del
curs 2022-2023

Pressupost per
l'any 2023

Resolucions de
l'Assemblea

Aprovació per aclamació No es vota

Criteris de
distribució

Creació de
nous sectors

Proposta
d'associació a
Som Mobilitat

Proposta
d'associació

a la XES

Proposta de
baixa com a

sòcies de la TIAC
Altes i baixes de

sòcies i socis
col�laboradors

VOTACIÓ
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https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/10/Acta_AGO_2020-Esplais-Catalans.pdf


Un cop acabada la part de dissabte, soparem juntes a l’Escola Mas i
Parera. A les 22 h hi haurà un bingo musical a càrrec de l’esplai MIV de
Vilafranca. A partir de les 23:30 h haurem de fer silenci a la zona de
l’escola perquè qui vulgui pugui dormir, per tant, totes aquelles persones
que no vulguin dormir hauran de marxar. L'escola tornarà a obrir les portes
a la 1:30 fins les 2 h per entrar a dormir. A partir d'aquesta hora, no s'hi
podrà accedir més.

Abans d’intervenir, cal dir el número assignat, per poder fer el recompte
d’intervencions de GSDD.

Comptarem amb una persona facilitadora, que estarà localitzable tota
l’Assemblea General i a qui us podreu dirigir per tal de resoldre els
possibles malentesos o incomoditats que sorgeixin.

QUÈ MÉS HEM DE TENIR EN COMPTE?

#AGOEsplac2022 #AGOsfera22
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