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Data: 26 i 27 de novembre de 2022

Lloc: Vilafranca del Penedès

Hora de convocatòria: 17 h de dissabte 26 de novembre

Hora final: 19 h de diumenge 28 de novembre

Esplais assistents:

L’esparver Geps Roques Albes Lairet

Can Cristu El Cep El Merlot Safa

L’Agrupa Totikap Xiroc Espurna

GMM Matinada - Pòrtics Xangó l’Olivera Rodona

Kasperle Atzuk Espurna de Gràcia Tr3smon

Turons Foc Nou Sant Medir Movi de Sarrià

Gatzara Clupi Eixam Pica - Roca
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Sarau Farfalla la Fera Bonaire

la Grapadora l’Esclop Bitxus l’Olla de Grills

la Tribu 4Pedres Zig - Zag GER

MIV Drac Màgic Guai Santaka

Diplodocus Puig - Castellar Xirusplai 100 teies

el Creixent el Casalot de Roda Güitxi .- Güitxi Vic Remei

Pa amb tomàquet Arc de Sant Martí Ara Mateix Perifèriks

Flama Garbí CE Vilassar El Garbell

El Refugi

Assistència total de 631 esplais (amb la participació variant durant l’AGO).

1. Benvinguda i acte públic

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.

Presenta les persones convidades a l’acte públic:

- Tenim amb nosaltres la senyora Rut Ribas, Directora General de Joventut, a en

Carlos Cañas Secretari d’Educatives i Vicepresident del Consell Nacional de Joventut

de Catalunya, a la Cèlia Nissarre presidenta de l’Escola Lliure el Sol, al Sergi

Contreras gerent de la Fundació Ferrer i Guàrdia i a l’Aina Milà i la Marta Mir de la

junta d’Escoltes Catalans, moltes gràcies per haver vingut.
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- Encetem un nou curs d’Esplais Catalans, després de deixar enrere el que ha estat

el curs de retorn a la normalitat, de celebració del 40è aniversari i de l'Esplaiada

2022.

Dinamica de benvinguda amb la participació del sector Penedès, Garraf i Anoia.

1.2 Recordatori Júlia

Carmen: Agraeix la benvinguda del sector PGA i convida a pujar a l’escenari a tot el Gran

Comitè. Explica què és el Gran Comitè i qui el forma i dona pas a un vídeo recordatori de la

Júlia Planes.

Edu Ballesteros: Llegeix el text.

Carmen: Agraeix l’homenatge i les paraules de record.

★ Vídeo recordatori Júlia

1.3 Esplac al món

Nur, Paula i Pau Casanovas: Fan el seu discurs

1.4 Discurs del CNJC

Carmen: Convida a pujar a l’escenari a en Carlos Cañas.

Carlos Cañas: Fa el discurs del CNJC

★ Vídeo memòria

Carmen: Agraeix la presència i participació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya a

l’Acte Públic i el dona per finalitzat convidant a marxar a les persones convidades.

1.5 Tancament acte públic

Carmen: - Anunciem que començarem l'Assemblea General Ordinària. Presenta Esplac com

a entitat i procedeix a explicar què és l’AGO.
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- L'Assemblea és l'òrgan màxim de participació i decisió de l'associació i poden participar-hi

tots els socis i sòcies. L’assemblea 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 i de demà son els compromisos que assumim tant esplais com

dirigents, de cara a aquest nou curs.

- Pel què fa als terminis de l'assemblea,. Pel que fa als terminis de l’assemblea, a mode

de recordatori, tota la documentació la vau rebre el passat 17 d’octubre, així com la

convocatòria. A les reunions de sector d'octubre vau poder treballar la documentació

conjuntament amb la resta d'esplais dels vostres sectors. El dia 9 de novembre va ser

l'últim dia per presentar esmenes, és a dir, per presentar propostes de canvi als

documents a ser votades a l'assemblea. Per últim el 18 de novembre va ser l'últim dia

per presentar propostes d'esmenes transaccionals, és a dir, esmenes que es pacten

entre qui redacta el document i qui presenta l'esmena i que són un acord entre les dues

parts.

(S’apaga el twitter)

- Es important revisar tota la documentació de l’assemblea que s’ha fet arribar en els

terminis establerts al nostre RRI i que portem temps treballant des dels diferents

esplais, sectors, etc. Aquí també volem remarcar la responsabilitat que teniu els esplais

en aquest treball de la documentació. Tot i així seguim fent esforços perquè disposeu

de la màxima informació amb més antelació i que aquesta sigui clara i digerible. També

poso en valor tota la feina que s’ha fet des dels esplais, sectors, EGS, Equip de

Coordinació, RdC i ST per arribar fins aquí.

- Som una associació cada vegada més gran i complexa i això es posa de manifest en

els últims mesos de treball, molt compartit a tots els nivells. A més, l’assemblea és un

espai que evidencia com treballem i volem que serveixi per refermar el convenciment

de la vostra bona feina que fem des dels esplais i de la gran xarxa que formem

d’Esplac. Per això us animeme a totes a participar no només votant, també amb precs,
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preguntes, reflexions… Esperem que tothom es pugui fer seu aquest espai, que tothom

que ho vulgui pugui aportar lliurement i participar.

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: Dona pas a la constitució de la mesa formada per una secretària i una moderadora

a més de la presidència i s’explica la funció de la mesa. El primer punt de les assemblees

sempre és la constitució de la mesa.

- La presidència, que sóc jo, és la presidència de l'entitat i sóc qui dóna la

benvinguda i introdueix alguns punts.

- La moderació és l’encarregada de conduir l'assemblea: els punts, donar torns de

paraula, etc. Habitualment aquesta figura l’ocupa una persona exmembre de

l’Equip de Coordinació d’Esplac que hagi abandonat el càrrec recentment. és la

persona que parla més durant l’assemblea.

- La secretaria és la persona encarregada de prendre acta i pràcticament no

intervé a l’assemblea. Aquesta figura s'acostuma a ocupar per exdirigents de

l’entitat del territori on se celebra l’Assemblea General Ordinària.

Carmen: Fa la proposta de constitució de la mesa i s’obre un torn de paraula. No hi ha

torn de paraula i ningú demana la votació de la constitució de la mesa, es dóna per

aprovada.

Com a moderadora: Kate Pedregal, ex-membre de l'Equip de Coordinació i

ex-Presidenta d'Esplac i sòcia d'esplac

Com a secretari: l'Adrià Nicolàs, ex-EGS del sector Penedès, Garraf i Anoia i soci

d'Esplac.
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Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

1 1 -1

Resultat APROVAT S’aprova per

aclamació

Cap esplai

demana

votació

Kate:

- Bona tarda. Com ja ha dit la Carmen, moderaré l’assemblea. Intentaré fer-ho de

la millor manera. Estic una mica nerviosa, estar aquí a dalt sempre posa un mica

nerviosa.

- Dit això, expliquem com serà el funcionament de l'assemblea i fem alguns

recordatoris. Tota la normativa de com funciona l’assemblea està als Estatuts i al

RRI, que ha estat aprovat en assemblees anteriors i les podeu trobar a la pàgina

web.

Pel què fa al repartiment de persones a la sala:

- La sala té una capacitat de 350 persones que esteu dividides per sectors.

Pel què fa a l’estructura:

- L'assemblea es divideix en dos dies. El primer, avui, es discutiran els punts fins a la

constitució dels nous sectors. Diumenge, durant el matí i la tarda es faran la resta de

punts.

- Avui acabarem a les 21h aproximadament. Després soparem a l'escola Mas i Parera

on es farà el Bingo Musical a càrrec del MIV fins les 23:30h. PER ANAR A DORMIR,

l'escola estarà oberta a partir de les 21h i fins les 24h. A aquesta hora l'escola tancarà

amb clau i no tornarà a obrir fins la 1.30h, que estarà mitja hora oberta, fins les 2h,

perquè tothom hi vagi a dormir. A aquesta hora tancarà amb clau i ningú més hi podrà

entrar.

- 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 i tampoc es pot beure alcohol.
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- El diumenge el plenari començarà a les 9.30h. Per tant, a les 9 tohom ha de ser a la

porta del teatre per acreditar-nos, repartir els vots etc. A les 8.15h ens llevarem per

abandonar l'Escola abans de les 8.45h i, molt important, JA NO HI TORNAREM! Per

tant, haurà de quedar tot recollit. Qui vulgui esmorzar, amb el que s'haurà portat

cadascú de casa, ho haurà de fer abans d'entrar al teatre i finalment dinarem a la Plaça

Vilanova.

Pel què fa a les votacions:

- Cada esplai té un vot. Només pot assumir el vot aquella persona que estigui

acreditada (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, i no es podrà abandonar el recinte amb el vot. Si cal anar al

lavabo o altres, el vot espot deixar dins la sala en mans d’alguna altra persona

acreditada.

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

molt important!

- Sistema de votacions durant l'AGO serà a mà alçada. El color verd serà a favor, el

vermell en contra i el blanc vot en blanc. A Esplac funiconem amb tres tipus de vots. En

primer lloc el d’aclamació, és el que hem utilitzat per constituir la mesa, només es

sotmetrà a votació si algun esplai ho demana i s’aprovaria per majoria simple.

També hi ha les votacions per majoria simple, on cal que hi hagi més vots a favor que en

contra per tal que s’aprovi i els vots en blanc i les abstencions no es tenen en compte.

Per últim la majoria absoluta on els vots a favor han de ser més de la meitat dels vots

emesos (contra i blancs junts).

- Els acords es prendran, durant l’assemblea, segons les següents majories.
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Acord: Votació:

- Aprovació de l’acta de l’assemblea 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.

- Aprovació de l’Ordre del Dia

- Aprovació de la composició de la mesa.

- Aprovació de la proposta de facilitació.

- La incorporació d'esmenes en qualsevol

d'aquests documents.

- Aprovació de l'ordre del dia Majoria simple: Vots a favor > Vots en

contra

Els vots en blanc i les abstencions no es

tenen en compte.

- 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 Majoria absoluta: Vots a favor > 1/2 dels

vots emesos (vots emesos: vots a favor +

vots en contra + vots en blanc)

- El pla de treball

- El pressupost

- L'elecció de membres de l'Equico i les

Representants de Comissió

- L'aprovació de les resolucions

- L'aprovació dels Criteris de Distribució

- L'Elecció de l'Equip Gestor de Protocol

- La ratificació de la Comissió de Compliment

- La incorporació d'esmenes en qualsevol

d'aquests documents.

Pel que fa als torns oberts de paraula:

- A l’intervenir tothom ha de dir el nom, el rol i el número que se li ha assignat per

poder fer el recompte d’intervencions. Us animem a explicar el motiu dels

vostres vots.

Kate: Pregunta si tothom té número a la seva acreditació per facilitar la tasca de

recompte de GSDD.
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- Es faran torns de paraula oberts en tots els punts, si hi ha moltes paraules,

farem torns de paraula tancats o anotarem totes les preguntes i es respondran

de cop per tal d’agilitzar l’assemblea. Per al·lusions es podrà respondre a les

intervencions.

Respecte les esmenes:

- Les esmenes s’han presentat abans de l’AGO i només s’acceptaran esmenes que

acostin posiscions per transaccionar: (posicions de qui presenta la documentació

i qui ha fet l’esmena). Si es crea una esmena transaccional, cal fer-ho per escrit

en un full i donar-ho a l’Equip de Coordinació. La part que presenta el text

original, la que presenta l’esmena i la que proposa l’esmena transaccional

tindran uns minuts per reunir-se i arribar a l’acord.

Funcionament:

1. Ponent fa la presentació del document original

2. La moderadora anuncia les esmenes, es projecten i es convida a qui l’hagi

presentat a pujar a l’escenari a explicar-la.

3. L’esmena es sotmet a votació directa si no hi ha esmenes transaccionals. Si n’hi

ha primer s’escollirà entre l’esmena i l’esmena transaccional i despres se

sotmetrà a votació la opció amb més suport amb el text original.

Kate: Dono la paraula a la Car.

4. Pel què fa a les xarxes socials:

Carmen: Us donaré alguna informació més jo també per anar canviant de veu.

- A la presentació hi podeu veure els hashtags que estem fent servir i que podeu

utilitzar quan feu publicacions a qualsevol de les vostres xarxes. Recordeu-vos

d'etiquetar Esplac si feu publicacions. Així Esplac ho pot compartir i fem més

visible la nostra tasca i aquest importantíssim espai de participació.

- Us informo que a Instagram hi podeu trobar un filtre molt divertit per compartir amb

els vostres amics i amigues!
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- També hi ha la pantalla de Twitter, que l’hem apagat però tornarà a estar encesa

durant els debats i pauses però no durant les votacions i presentacions per intentar que

l’atenció es posi en el punt.

- Demanem respecte per la gent que parli i que no distorsioni perquè no és fàcil estar

aquí a dalt. Tan sols s'apagarà si s'utilitza per fer comentaris fora de lloc o

desagradables, en aquest cas no es tornarà a encendre.

- També teniu unes carpetes amb molts documents i moltes coses i també una

infografia amb les sigles més importants (GC, EGS, ST…)

Pel què fa a la facilitació:

- Aquest any mantenim la figura de la facilitadora. Que igual que l’any passat 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, però podeu dirigir-vos a ell per

fer-li saber qualsevol incomoditat o cosa que tingueu.

Pel què fa al Punt Lila:

- Durant l'AGO, hi haurà persones amb braçalets de color lila (per motius no clars,

no s’ha pogut acabar fent), a qui us podeu apropar si necessiteu comunicar algun

tipus d'agressió o d'incomoditat. També podeu fer-ho a través del telèfon

d'emergència, que és el 667 263 132.

- A més, a la nit comptarem amb un punt lila que durarà de 22h a 00.30h i que

serà a l'Escola Mas i Parera, al mateix lloc on fem l'activitat a la nit.

Kate: Ara ve el moment de repassar el quòrum.

Es fa la lectura dels esplais assistents:

Bages Berguedà: L’Esparver, Geps, Roques Albes, Lairet, Can Cristu, El Cep. el Merlot i

Safa.

Baix Llobregat: l’Agrupa.

Barcelona: Totikap, Xiroc, Espurna, GMM, Matinada-Pòrtics, Xangó, l’Olivera Rodona,

Kasperle, Atzuk, Espurna de Gràcia, Tr3smon, Turons, Foc Nou, Sant Medir, Movi Sarrià.

Vallès Occidental: Gatzara, Clupi, Eixam, Pica-roca, Sarau, Farfala, la Fera i Bonaire.

Camp de Tarragona: Grapadora i l’Esclop.

Girona: No hi ha ningú
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Maresme: Garbí, Bitxus, l’Olla de grills, la Tribu i 4Pedres.

PGA: Zig - Zag, GER, MIV i Drac Màgic.

Vallès Oriental: Guai de Palou i  Santaka.

Baix Besòs:  Diplodocus, Puig - Castellar i Xirusplai.

Ripollès Osona i Moianès: 100 teies, el Creixent, Casalot de Roda i  Güitxi Güitxi.

Per tant som 52 esplais a la sala.

Kate: Informa de que passarema a aprovar l’ordre del dia i dóna la paraula a la Carmen.

3. Aprovació, si s’escau de l’ordre del dia de l’Assemblea

Carmen: Recorda la importància de quedar-se fins al final de l’AGO.

- Diumenge a la tarda es farà la part de l’AGO on hi ha hagut més esmenes i

participació dels esplais així que us animem a participar i seguir donant la vostra

opinió. Apostem perquè sigui un cap de setmana per poder deixar espais a la

participació de la gent i poder fer un espai de Grups de Treball i Projectes de qualitat.

Kate: Obre un torn de paraula per si algun esplai vol sotmetre a votació l’ordre del dia.

Cap esplai demana la votació. L’ordre del dia queda aprovat.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de facilitació de

l’assemblea

Es dona pasa en Víctor perquè expliqui millor la figura de facilitació de l’Assemblea. Si hi ha

dubtes s’obrirà un torn de paraula.

Victor 19: Explica el seu paper, És de l’esplai Drac Màgic i fomrador de l’escola. Va exercir la

figura de facilitador a l’AGO passada.

- La idea de la figura de facilitació a l’ AGO és per vetllar pel bon funcionament

d’aquesta, posant focus en les dinàmiques relacionals que es creen. Això es tradueix

en que tothom es senti còmode a l’AGO i poder crear un bon clima de treball facilitant

si s’escau la gestió dels possibles conflictes que es puguin donar.
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Kate: S’obre un torn obert de paraula per fer alguna pregunta al Víctor o per sotmetre a

votació la figura de facilitació.

Cap esplai demana votació. S’aprova la figura de facilitació per aclamació.

5. Anàlisi de la Comissió de GSDD de les intervencions de

l’AGO anterior

Kate: Volem compartir amb totes vosaltres l'anàlisi amb perspectiva de gènere de les

intervencions de l'AGO del curs passat. Es convida a l'Alícia Antolín, la Mercè López i la

Rosa a fer la presentació de l'anàlisi.

Rosa 114: Venim en representació de la comissió de GSDD i fem un anàlisi de les

intervencions de l’AGO en clau de gènere i de les orientacions sexuals per veure les

dinàmiques i tendències que es creen en aquest espai de participació.

Presentació de l'anàlisi d'intervencions.

L’any passat el 68% van posar el seu genere, I un 29% la orientació sexual de manera

que les dades poden estar esviaixades i no ser realitstes a les realitats dels esplais. La

majoria d’intervencions de l’any passat les va fer la mesa, però també son molt

importants les intervencions que fan les monitores.

Mercè 59: A l’AGO passada els homes van estar sobrerepresentats en més d’un 10%.

Van suposar un 24,5% de l’assemblea i van ocupar el 37% de les intervencions. Les

dones cis van estar sobrerepresentades però només en un 1%. Les persones de gènere

no binari o àgenere estan infrarepresentades i poc presents.

En el cas de les intervencions per part únicament de dirigients no hi ha cap identitat

sobrerepresentada i els punts estan repartitis de forma equitativa. També hem detectat

que els esplais tenen més diversitat i dissidència i quan ens fixem en el Gran Comitè

aquesta es va perdent.
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Alícia 33: Les intervencions de la mesa van ocupar més d’un 40% de l’espai. La

moderació dins aquest 40% va ocupar un 75% i la presidència un 25%. és per això que

des de GSDD volem reivindicar la importància d’escollir qui volem que sigui dalt la

mesa, ja que al final com s’intervé des de la mesa i l’escenari pot afectar a la

participació de la resta de persones i per això creiem que ha de ser una voluntat política

que la mesa sigui diversa en clau de diferents eixos d’opressió.

Analitzant la mitjana de durada d’intervenció, podem veure com els homes tot i haver

fet menys intervencions que les dones, el temps que ocupen és bastant similar ja que

ells tenen una mitjana d’intervencio de més de 3:30 min, les dones de menys de 3 min i

les persones no binàries de 17 segons. (només hi ha una dada per part d’aquest

col·lectiu).

Tot i això hi ha hagut millores respecte l’any passat, les dones cis ja no estan infra

representades i les homes ho estan menys que a l’AGO 2020. Des de la comissió ens

preocupa que aquestes dades siguin així degut a l’esviaixament i per això ens agradaria

seguir animant a tothom a vigilar com ocupem els espais, ser més diverses i afavorir

que totes les persones puguin ocupar els espais que els hi toca.

També us animem a totes vosaltres a marcar les vostres identitats per tal eu cada any

puguem fer un anàlisi millor. Esperem l’any vinent poder fer l’anàlisi en clau d’orientació

sexual ja que aquest any no ho hem pogut fer degut a la manca de dades.

Kate: S’obre un torn de paraules.

Berta 38: Pregunta sobre els conceptes sobre i infra representats i demana que es

tornin a definir.

Alícia 33: S'ha fet anàlisi del percentatge de persones amb una identitat i s'ha

cronometrat el temps que han ocupat per veure si s'adiu a la presència del públic del

mateix colectiu.
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Kate: Agraeix la feina de la comissió GSDD i dona pas al video de l’esplaiada.

★ Vídeo Esplaiada 2022

6. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la XL Assemblea

General Ordinària

Kate: Passem ara a l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la XL Assemblea General Ordinària.

Kate: Hi ha l'esmena 1-Acta del Centre d'Esplai Eixam ortogràfica que queda

incorporada directament.

Kate: 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

2021-22

7.1 Introducció

Kate: Explica que es presentarà la memòria, que el vídeo s’ha vist abans i s’anirà per parts i

queda presentar els informes de gestió dels diferents equips. ( l’informe de gestió del Gran

Comitè, l’informe de gestió de l'Equip de Coordinació i l’informe de gestió de la Secretaria

General. )

Convida a pujar a la Núria Diaz, el Pau Cumplido, l’Aaron Linares la Carmen, el Pau Mora, la

Clara Bricullé i la Ona Serra.

Carmen:

- Ara ells i elles presentaran els informes de gestió i després sotmetrem a votació la

memòria en conjunt. 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 el Pau Cumplido i la

Núria Diaz perquè presentin la Memòria 2021-22, a la Carmen i l’Olga Castells

perquè presentin l'informe de gestió de l'Equico i la Clara Bricullé per presentar

l'informe de gestió de la Secretaria General.

7.2 Presentació de l’informe de gestió del Gran Comitè

(3’) Es presenta l’informe de gestió del Gran Comitè.

Ona Serra 65:

- Durant l’any s’han fet 4 tancades del Gran Comitè, amb una participació del 50% del

GC. S’han fet 4 reunions i dels 13 equips la mitjana que hi participava eren. L’objectiu

de les EGS és representar Esplac al territori, executar el pla de treball del sector,

participar dels espais d’Esplac.

El GC està format per 38 persones de l’EGS de les quals 25 son dones i 13 son

homes i la mitjana d’EGS per sector és de 3,5.

Aaron Linares 31:

- Aquest anys s’ha canviat el nom de les CT per reunions del GC que s’han fet

intercaladament presencials, vitrtuals i entre setmana per buscar la màxima

participació. Amb el retorn a la normalitat la participació ha baixat.

- Les RdC aquest curs n’hi ha hagut 3 ( dues a GSDD i una a Reduint Petjada). Una de

les accions que ens marquem des del GC és definir bé aquesta figura i també

modificar els estatuts i el RRI perquè la seva figura hi conti i també crear espais de

coordinació dins les diverses comissions d’Esplac.

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

Carmen i Pau Mora (3’) Es presenta l’informe de gestió de l’Equico.

Carmen 38:
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- L’Equip de Coordinació d’aquest any destaquem que fa un any es van incorporar 3

persones, una d’aquestes per motius de disponibilitat no hi ha sigut tot el curs, tot i així hem

notat que tenim més forces per desenvolupar més tasques i poder arribar a molts més llocs.

- Les nostres funcions i tasques són liderar els projectes i grups de treball, donar suport als

sectors i als esplais, representar externament l’entitat i participar dels espais de decisió

interns.

En números des de l’Equico s’han fet 4069 hores de reunions, visites i acompanyament als

esplais, 1116 hores de desplaçaments i 44788 km. Això són unes 20 hores setmanals de

cada persona de l’Equip de Coordinació.

Pau Mora 68:

- De tancades n’hem fet 4 i reunions 34 aproximadament setmanals més 4 tancades

del GC i 6 reunions. Hem fet 126 reunions de projectes i grups de treball i 178 de

lideratge d’accions ordinàries. També 27 reunions amb EGS dels sectors i 43

externes.

- Hem impartit 7 formacions i 8 visites als esplais a més d’altres activitats com

jornades…

7.4 Presentació de l’informe de Gestió de la Secretaria General

Clara Bricullé (2’) Presenta l’informe de gestió de la Secretaria General.

Clara 39:

- La figura de la Secretaria General forma part de l’Equip de Coordinaciò però soc una

persona alliberada i soc també treballadora d’Esplac. Com a aspectes generals ha

estat un any molt actiu on he fet 262 reunions i 6182 km.

- La meva tasca es divideix en 3 grans aspectes, una és la participació en la tasca

directiva de l’associació, visites i suport als esplais i representació externa. Als espais

de participació la majoria d’hores son amb l’Equico i la CT i el lideratge de projectes

aquest any principalment ha estat l’Esplaiada, el 40è i el pla de participació. Com a

suport als esplais hi ha hagut moltes hores deidcades a l’atenció personalitzada.

Finalment amb la representació externa la majoria d’hores han estat a l’Escola Liure el

Sol, a la Fundació Ferrer i Guàrdia i Incoop.
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Kate: Obre un torn de paraula abans de presentar la memòria per si hi ha algun dubte dels

informes de gestió.

No hi ha cap torn de paraula.

7.5 Presentació de la memòria

Núria i Pau Cumplido: (3’) - Es presenta la memòria

Núria 63:

- El curs 2021 - 2022 hem estat 110 esplais, 8732 infants i 2167 monis.

Pau Cumplido 62: Explica els projectes i que el mes destacat de l’any ha estat el 40è,

l’Esplaiada, la trobada de sòcies i la Common Ground.

Kate:  S'obre un torn de paraula.

No hi ha torns de paraules. Es convida a baixar de l’escenari.

Carmen: Explica com fer arribar la música a comunicació perquè les monis puguin escollir

cançons i donat el moment distès es fa el Be Real.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

53 0 0 53 0 53

Resultat: Aprovat

8. Presentació del’Informe d’aplicació de la Carta de Gestió

Responsable de Recursos

Carmen: Convida a pujar a l’escenari e i explica que no es sotmet a votació.

Epi 47:

- La CGRR explica com gestionar a Esplac el transport, alimentació i d’altres i regula el

què utilitzem i el què no. A nivell de sostenibilitat fem servir Som Connexió i

SomEnergia i potenciem la recollida selectiva. Pel que fa a alimentació ja fa anys que
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Esplac ofereix menús vegetarians i no es proporcionen vaixelles. A nivell de

proveïdors Incoop és la cooperativa principal.

Pau Mora 68:

- Aquest informe avalua els ítems de la carta i si s’estan assolint els objectius

proposats. A nivell de finançament encara no ens hem passat a la banca ètica però de

moment hem fet el projecte d’economia transformadora juntament amb altres

entitats. El finançament privat ha estat del 12%, arribar al 25% marcat està costant.

La idea és tenir cooperatives com a principals proveïdors en tots els àmbits que es

pugui. A nivell de desplaçament ens hem gastat 4500 € en desplaçaments de

dirigents i tècniques i un 83% han estat en vehicle privat i ens proposem millorar-ho i

canviar-ho. Estem istudiant fer servir eines tecnoètiques a la oficina i intentem fer un

ús responsable del paper. A nivell formatiu en un 94% fem servri l’Escola Lliure el

Sol. Per últim vam participar al balanç social de la XES i tota la informació a nivell de

transparència la podeu trobar a la web.

Carmen: Recorda que tots els esplais a la seva carpeta tenen un folletó de l’economia

transformadora.

Kate: Obre un torn de paraula.

No hi ha paraules.

9. Ratificació, si s’escau, de les altes i baixes de les sòcies

col·laboradores

Kate: Explica que es votarà en bloc.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

50 0 1 51 2 53

Resultat: Aprovat

Carmen: Anuncia que actualment hi ha 217 sòcis i sòcies col·laboradores.

★ Vídeo tancament de les accions del 40è
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10. Aprovació, si s’escau, de les altes i baixes d’esplais

10.1 Baixes esplais

Kate: Presenta el punt i dona la paraula a la Carmen:

Carmen:

- Esplac és una de les poques associacions que tenim criteris de sortida pels esplais i

aquest és per esplais que portin 5 anys sense funcionar. Aquest any la proposta de

baixa és l’esplai Esdivi de Viladecans ja que no segueix el nostre model d’esplai, és un

esplai diari on les monitores no son voluntaries i d’altra banda els esplais La Platgeta

de la Marina i Verneda - Xiroi de Barcelona per inactivitat prolongada.

Kate: Ara votarem la baixa d’aquests esplais:

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

51 0 2 53 0 53

Resultat: Aprovat

10.2 Presentació de l’Esplai Les Xicoies

Kate: Ara arriba la presentació de l’esplai Les Xicoies de Puigcerdà que no han pogut ser aquí

però que a continuació intentarem establir connexió virtualment amb elles perquè es

presentin

★ Vídeo de presentació de l’esplai Les Xicoies

Kate: Obre un torn de preguntes.

No hi ha preguntes. Es passa a la votació

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

53 0 0 53 0 53
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Resultat: Aprovat

Carmen: Explica que incloent Les Xicoies ara som 110 esplais comptant també amb els 3

esplais observadors que són l’esplai Perifèriks, l’esplai Trencalòs i l’esplai Garbell.

★ Vídeo temàtic esplais d’Esplac

11. Ratificació, si s’escau, de la proposta de composició de

la Comissió de Compliment

Kate: Convida a pujar a l’escenari a la Núria Diaz, Aaron Linares, Mercè Lopez, Carmen, Magí

Usieto, Martina Picas, Olga Castells, Marta Baltanàs i Biel Lopez.

Carmen:

- La Comissió de Compliment és l’òrgan que s’encarrega de fer complir el codi ètic,

rebre denúncies, fer gestions etc. Cada any s’aprova en bloc la composició de la

comissió.

Kate: Obre un torn de paraula.

No hi ha paraules

Es mostra la proposta de composició i es passa a la votació.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

51 1 1 53 0 53

Resultat: Aprovat

12.Elecció de l’Equip Gestor de protocol del curs 2022-2023

Kate: Convida a pujar a l’escenari a Mercè López, Eva Grabuleda, Alícia Antolín, Mireia

Vilaseca, Paula Duaso, Elena Virgili, Elena Bornay, Cristina Gotzens, Núria Díaz i Ona

Serra.

Carmen:
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- L’Equip Gestor de protocol és l’encarregat d’aplicar el protocol contra agressions

discriminatories que tenim a Esplac que es va votar l’any passat i garanteix que es

duu a terme el circuit establert al document. Aquest equip també es vota en bloc.

Kate: obre un torn de preguntes.

Alicia 33: Informa que l’endemà es llegirà el que es va fer el darrer curs i per això no

expliquen res en aquest moment.

Es passa a al votació.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

51 0 1 52 1 53

Resultat: Aprovat

★ Vídeo resum de l’Escola d’Esplac

13.Elecció dels representants de les comissions

13.1 Introducció del punt

Kate: 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 de Presidència. Farem les presentacions i tot

seguit farem les votacions, que seran per vot secret i heu de torbar uns paers a la vostra

carpeta..

Primer passem a l'elecció de les representants de les comissions.

Carmen: Explica la funció de les RdC i aclareix que hi ha 5 candidatures però que només

poden ser-hi presents 2 a l’AGO.

13.2 Presentació de la Mariona Olivella (Reduint Petjada)

Kate: Es convida a la Mariona a parlar.
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Mariona 56: Fa la seva presentació.

Kate: S’obre torn de paraula

No hi ha torns de paraules.

10.3 Presentació de la Mariona Guillén (Reduint Petjada)

Kate: Es convida a la Mariona Guillén a parlar.

Mariona 10: Fa la seva presentació.

Kate: S’obre torn de paraula

No hi ha torns de paraules.

Carmen: Al Pla de Treball es proposa que Línies Pedagògiques i Internacional siguin dues

noves comissions, això es votarà diumenge però com les candidatures son avui primer es

voten i si dema s’aprova ja tindran RdC. També fa un recordatori de les RdC que acaben

el mandat.

10.3 Presentació de la Iris Garcia i la Shes Paez (Internacional)

Kate: Introdueix el punt

★ Vídeo de presentació de la Shes

10.4 Presentació de la Laura Muñoz (Línies Pedagògiques)

Kate: Dona pas al vídeo

★ Vídeo de presentació de la Laura

Kate: Obre torn de paraula per les tres últimes presentacions.

14. Elecció de les i els membres de l’Equip de Coordinació

14.1 Presentació del punt

Kate: 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:
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- Aquest any la Carmen, l’Alícia i l’Olga acaben el mandat a l’Equip de

Coordinació. El Pau Camero deixa el càrrec.

- L’Alícia Antolín es presenta per renovar la seva candidatura.

- L’Olga Castells es presenta a la Presidència

- La Cristina Gotzens es presenta a l’Equip de Coordinació.

Kate: 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 Renovació del mandat de l’Alícia Antolín

Kate: Es convida a l’Alícia a parlar.

Alícia 33: Presenta la seva candidatura

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

No hi ha preguntes.

11.3 Presentació de la Cristina Gotzens

Kate: Es convida al Pau a parlar.

Cristina 8: Presenta la seva candidatura

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

No hi ha preguntes

Carmen: La presidència es vota per separat perquè els estatuts ho defineixen així però

des de l’Equico es treballa per intentar minimitzar aquestes diferències.

11.4 Presentació de l’Olga Castells a la presidència

Kate: Es convida a l’Olga a parlar.

Olga 64: Presenta la seva candidatura
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Kate: S'obre un torn de paraula per que els esplais puguin preguntar

No hi ha preguntes.

Es fa un pausa Per al recompte de vots. A la tornada s’explica qeu finalment els punts

de creació i dissolucio dels sectors es posposa al matí de diumenge degut a l’hora.

★ Vídeo Monifesta’t 2023

Mariona

Olivella

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

44 1 1 47 3 50

Resultat: APROVAT

Mariona

Guillén

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

46 0 0 47 3 50

Resultat: APROVAT

Iris Garcia
Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

42 2 2 47 3 50

Resultat: APROVAT

Shesica Paez
Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

45 1 47 3 50

Resultat: APROVAT

Laura Muñoz
Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

46 0 1 47 3 50

Resultat: APROVAT

Alícia

Antolín

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

44 2 1 47 3 50
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Resultat: APROVAT

Cristina

Gotzens

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

46 1 0 47 3 50

Resultat: APROVAT

Olga Castells
Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencion

s

Quòru

m

47 0 0 47 3 50

Comiat dissabte

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 Mas i Parera on hi haurà un bingo musical per

part del MIV de Vilafranca. Comença a les 22h fins les 23:30h.

No es podrà fumar en tot el recinte.

Hi haurà punt lila fins les 23.30h.

Per anar a dormir, l’escola obrirà fins les 12h i despres a les 01:30h tornarà a obrir fins

les 02h.

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

vulgueu!

Demà ens llevarem a les 8h i esmorzem fora de l’escola. Ens trobem a les 9h un altre

cop aquí. És important que a les 8:45h no quedi ningú a l’escola ni cap pertinença i qeu

a més cadascú es faci responsable de la brossa que hagi generat.

Per acabar hi ha un QR per valorar la primera tarda d’AGO.

Kate: Es tanca l'assemblea fins al matí següent. Si algú es vol quedar, tan bon punt

s'acabi el recompte es llegiran els resultats.
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Benvinguda diumenge

Represa de l’AGO:

★ Vídeo de bon dia per agafar energia

Carmen: Tornem a començar l'AGO amb ganes i il·lusió. Aband de començar dues

informacions:

1. Algu ha perdut unes claus: es troba a la propietària de les claus

2. Es poden fer servir les xarxes i intentarem tenir el twitter més actiu i us animem

a fer servir els hashtags per ajudar a fer la nostra tasca més visible.

Kate: Seguirem amb l’assemblea com es va acabar ahir. Comencem amb el quòrum de

la sala:

Es fa la lectura dels esplais assistents:

Bages Berguedà: Geps, Roques Albes, Lairet, Vic Remei, Can Cristu i Safa.

Baix Llobregat: Pa amb Tomàquet, Arc de Sant Martí i l’Agrupa.

Barcelona: Totikap, Xiroc, Espurna, GMM, Xangó, Kasperle, Atzuk, Espurna de Gràcia,

Tr3smon, Turons, Foc Nou, Sant Medir, Movi Sarrià i  Perifèriks.

Vallès Occidental: Clupi, Eixam, Pica-roca, Sarau, Flama, Farfalla, la Fera i Bonaire.

Camp de Tarragona: Grapadora i l’Esclop.

Girona: No hi ha ningú

Maresme: Garbí, Bitxus, l’Olla de grills, 4Pedres i Club d’Esplai Vilassar.

PGA: Zig - Zag, GER.

Vallès Oriental: Guai de Palou.

Baix Besòs:  Diplodocus, Puig - Castellar i Xirusplai.

Ripollès Osona i Moianès: 100 teies, el Creixent, Casalot de Roda i  Güitxi Güitxi.

Per tant hi ha un total de 48 esplais a la sala.

Kate: Dona pas a la continuació de l’AGO des del punt on es va quedar dissabte.
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15.Aprovació, si s’escau, de la Dissolució del Sector

Barcelona

Kate: Convida a pujar a l’escenari al Gerard Gutiérrez, la Mariona Olivella i el Dídac Roig i

alguns més a presentar la dissolució i la creació dels 3 nous sectors.

Dídac 41:

- L’EGS de Barcelona jutament amb el sector portem una proposta que ara us

explicarem però comencem explicant quina és la realitat actual del sector: Hi ha

24 esplais amb projecció de creixement, però això fa que a sector siguem 40 - 50

persones i es fan molt llargues i la participació de les referents es fa més

complicada. A més la logística a nivell de ratio d’EGS actual no és la ideal.

Mariona 56: La nostra proposta és dividr el sector en 3 parts: Barcelona Sud , Barcelona

Oest i Barcelona Nord Est, aconseguint que les reunions siguin de menys persones, més

a prop de casa, afavorint la coneixença entre les referents i augmentant així la

participació. Aquesta proposta s’ha provat aquest any i cada cop ens agrada més. Tot i

així volem mantenir alguna activitat en concret conjunta.

Gerard Gutiérrez 50: Procedirem ara a votar primer la dissolució.

Kate: Obre un torn de paraula

No hi ha torns de paraula.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

46 0 1 47 1 48

Resultat: Aprovat

16. Aprovació, si s’escau, del Sector Barcelona Nord - Est

Kate: Explica que ara s’hauran de votar els 3 nous sectors un per un i inicia la votació
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Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

43 0 5 48 0 48

Resultat: Aprovat

17.Aprovació, si s’escau, del Sector Barcelona Oest

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

42 0 5 47 1 48

Resultat: Aprovat

18. Aprovació, si s’escau, del Sector Barcelona Sud

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

44 0 4 48 0 48

Kate: Convida a l’EGS Barcelona a baixar de l’escenari. Queda dissolt el sector Barcelona i es

formen els 3 nous sectors: Barcelona Oest, Barcelona Nord Est i Barcelona Sud.

★ Vídeo de presentació de l’Escola d’Esplac 2023.

19.Aprovació, si s’escau, de la Dissolució del Sector Bages

Berguedà

Kate: Convida a pujar a l’escenari a a presentar el punt:

Pau 126:
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- Bé, bàscicament aquesta dissolució la volem fer perquè hi ha un esplai nou a la

Cerdanya, que no tindria sector, de manera que nosaltres volem dissoldre el sector

Bages - Berguedà i poder crear-ne un de nou que es digui Bages - Berguedà i la

Cerdanya.

Kate: Obre un torn de paraula

No hi ha paraules. Es passa a la votació.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

44 0 3 47 1 48

20. Aprovació, si s’escau, del Sector Bages, Berguedà i

Cerdanya

Kate: Passem directament a la votació

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

42 0 4 46 2 48

Carmen: Explica que ja s’han fet els punts que hagués tocat acabar dissabte i passa a

explicar el funcionament del matí de diumenge.

- Els punts d’aquest matí els començarem presentant una cosa molt especial que

ja explicarem i a més parlarem del Pla de Treball. Hem intentat buscar una

manera més participativa per grups i esta tot pensat perquè sigui dinàmic.

- Quan acabem tornarem aquí per votar el Pla de Treball i el pressupost i després

anirem a dinar a la Plaça Vilanova.

- A la tarda hi haurà la part dels criteris de distribució i la resta de punts de l’ordre

del dia.

Kate: Actualització del quòrum a 49 esplais.
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21.Presentació de l’estat del Pla Estratègic 2021 - 2024

Kate: Convida a pujar a l’escenari a l’Alícia Antolín i l’Elena Bornay per explicar el punt i

recorda que aquest és informatiu i no es sotmet a votació.

Elena 43:

- El pla estratègic es va aprovar a la última AGO i dura del 2022 - 2025, per tant ara no

es votara però veurem com s’ha anat aquest any com a exercici de transparència. Els 5

eixos son inclusió i diversitat, comunicació, participació i relleu, infància i discurs

pedagògic i organització.

- El Pla de treball de cada any penja del Pla Estratègic.

Alícia 33:

- Inclusió i diversitat: a mode semàfor estaria en groc, ahir es van votar les persones

que formen part de l’equip gestor i a més de les funcions que els hi atorga el protocol

en fan d’altres per vetllar perquè els esplais siguin espais segurs per a tothom i

s’aposta er projectes de facilitació perquè joves de realitats diverses puguin participar

dels esplais. El posem en groc perquè ens cal millorar en l’acompanyament als

esplais i ens queda un llarg camí perquè Esplac pugui ser inclusiva i deversa o tant

com ens agradaria.

- Comunicació externa i relacions externes: El marcaríem en verd ja que hem tingut més

incidència en mitjans i a les xarxes i tot i haver tingut menys reunions amb el CNJC

això ha estat en part ja que arrel de la pandèmia els darrers anys se’n van haver de fer

moltes. Ens marquem de cara als propers anys enfortir el vincle amb el CNJC també

per parlar del finançament econòmic públic que actualment està molt estancat.

- Participació i relleu: Estaria també en groc ja que com a cosa positiva esta en marxa la

revisió del rol de les RdC i de les sòcies col·laboradores però està pendent revisar el

rol de les comissonades, que representen Esplac a altres entitats. Aquests anys s’han

fet menys visites i assesoraments a esplais i la participació ha baixat però volem

augmentar aquestes xifres perquè Esplac és la participació de tots els esplais i volem

caminar cap a aquesta línia.

Elena 43:
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- Infància i discurs pedagògic: Estaria en vermell ja que hem fet poques

formacions i assesoraments de participació infantil i no hem actualitzat les línies

pedagògiques. Això ens serveix per veure que ens cal dedicar-hi més hores.

- Organització: Està en groc perquè hem actualitzat l’organització d’Esplac i la

manera de mostrar-la perquè esplais i les entitats puguin assabentar-se’n de

forma més clara però encara ens cal treballar per descentralitzar-nos ja que per

exemple els esplais nous que han entrat son majoritàriament de Barcelona i la

participació de l’EGS dels sectors més petits ha baixat al GC.

Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules.

22. Presentació del nou Banc de Recursos d’Esplac

★ Vídeo 1 de presentació del Banc de Recursos

Núria Diaz 63:

- Fa molt temps que estem intentant llançar el Banc de Recursos però ens està

costant, tornem-ho a intentar.

★ Vídeo 2 de presentació del Banc de Recursos

Carmen: Explica que el nou Banc de Recursos ja està disponible.

- És una plataforma on s’acumulen molts tipus de recursos útils pels esplais. S’hi

accedeix amb l’usuari de l’Era tot i que és públic però així es poden fer més coses.

Cadascú pot penjar els seus recursos i guardar els seus preferits. Es poden fer claps

com a l’Era i hi haurà un cercador on es podrà filtrar.

Explica amb la pàgina web al davant les diferents parts que hi ha.

- Esperem que siguí molt útil i que us serveixi.

Kate: Obre un torn de paraula

Àdria 18:

- La gent que no te ususari de l’Era podrà aportar recursos?

Carmen:

- Una de les futures millores de l’Era serà qeu les sòcies puguin tenir un compte de

l’Erai en aquell moment si que ja podran penjar recursos però de moment no es pot.
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23. Presentació i espai de treball dels projectes 2022 -

2023

Kate: Presenta el punt i convida a pujar a l’Alícia Antolín, Pau Mora, Eduard Ballesteros,

Elena Bornay, Gerard Gutiérrez, Paula Duaso i Anna Castells.

(Actuació per presentar la dinàmica dels planetes de la fira de projectes)

Cada esplai haurà d’anar passant per tots els planetes (comissions, projectes etc.) per

poder-los conèixer. Cadascú tindrà una targeta on li marcaran amb un gomet els

planetes per on passi i després podrà escollir-ne un, marcar-lo en daurat i quedar-se a

fer l’espai de participació allà.

Hi haura 2 espais, els primers 45 minuts seran per descobrir tots els planetesi les

segons 45 minuts els passarà cadascú al planeta que hagi escollit desenvolupant les

propostes que s’hagin recolit.

Els gomets daurats estaran limitats per garantir que al segon espai de participació hi

hagi gent a cada un dels planetes.

Carmen: Explica després de l’actuació el que hauran de fer les participants de l’AGO.

Tornada de la fira de projectes

Kate: Per començar farem un repàs del quòrum:

Bages Berguedà: Geps, Vic Remei, Can Cristu i Safa.

Baix Llobregat: Pa amb Tomàquet, Arc de Sant Martí, Ara Mateix i l’Agrupa.

Barcelona: Totikap, Xiroc, Espurna, GMM, Xangó, Kasperle, Atzuk, Espurna de Gràcia,

Tr3smon, Turons, Foc Nou, Sant Medir i  Perifèriks.

Vallès Occidental: Clupi, Eixam, Pica-roca, Sarau, Flama, Farfala, la Fera i Bonaire.

Camp de Tarragona: Grapadora.

Girona: No hi ha ningú

Maresme: Garbí, Bitxus, l’Olla de grills, 4Pedres i Club d’Esplai Vilassar i el Garbell.

PGA: Zig - Zag.
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Vallès Oriental: Guai de Palou i el Refugi.

Baix Besòs:  Diplodocus, Puig - Castellar i Xirusplai.

Ripollès Osona i Moianès: 100 teies, el Creixent, Casalot de Roda i  Güitxi Güitxi.

El quòrum és de 46 esplais

★ Vídeo de l’Era

Kate: Demana que les representants de les comissions de la fira de projecte pugin a

l’escenari a explicar què s’ha fet a cada una.

23.1 Relleu

Max 457:  Hem estat plantejant dinàmiques per facilitar i fer millor el relleu.

23.2 Locals i territori

Jan 203: Com a objectiu a nivell de territori hem plantejat consolidar els sectors mes

petits augmentant el nombre d'esplais. Una mesura seria promoure i incentivar la creacio

de nous esplais o apropar esplac als que ja existeixen. Després a nivell de locals fer una

recollida de dades de la situació en tots el esplais, després acompanyar a buscar nous

locals als que no en tinguin i el tercer posar de manifest la situació actual a nivell de

catalunya.

23.3 Participació

Aina 522: La idea seria fer una revista com el cavall fort o un club com el super tres i

millorar la web i fer-la més diversa.

Julia 540: Somesplai com a web dinàmica on tothom podria participar i penjar contingut,

tant les monitores com infants fora de l'activitat de l'esplai.

Mireia 398: Revista i web perquè participin tot incentivant els infants dels esplais perquè

s'enviin cartes i després fer una trobada perquè es coneguin mes enlla de les cartes.
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23.4 Monifesta’t

Anna 402. Objectius coneixer gents i coneixer altres realitats d'esplais i festa.

Es plantegen propostes d’acció unitaria.

Mireia 481: Fer un manifest amb diferents representacions dels sectors i fer una figura

humana.

Lola 283: . Fer un monòleg humorístic per reivindicar la nostra tasca. Fer un concert,

activitat moguda i zumba. L'acte unitari (politic) estarà separat de l'acció unitària (més

festiu). Hi haurà un espai de radio i hi haurà un podcast etc etc.

Joana 299: El grup de treball no formarà part de l'organització si no que és més una feina

prèvia i que cadascú s'implicarà en el que li interessi. No en tot. És molt obert a tothom,

compromís però chill.

23.5 Línies pedagògiques

Blai 327: Com aconseguir que els infants participin més en la presa de decisions. Que els

infants escullin les seves propies regles i que se'ls faci cas i es tingui en compte. Així

segueixen més les seves regles. Fer uns CAMPAMENTS PEDAGÒGICS. Prepararan uns

campaments com si els monis tornessin a ser infants amb eix d'animació. I al gener febrer

es fara el vermut pedagògic podem fer paella? Eix d'animació hi ha esplais que deixen

que els seus infants decideixin el seu eix. Interessant. Al Desembre hi haruà una reunió,

el 22.

23.6 Internacional

No hi ha informació d’aquest punt.

23.7 Reduint Petjada

Es presenten les conclusions. Hem fet una posada en comu de males praxis i bones

praxis. Jornades Ambientals!
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Martina 331. També hem vist alguns exemples de bones praxis com que els infants vagin

al mercat a comprar o participin en bancs d'intercanvis. Els esplais podem treballar molt

en clau ecològica i fora de l'esplai és difícil, guai que ho aprofitem.

23.8 GSDD

Camila 393.  Explica la comi.

Kel 530. La comi fa posicionaments. Assemblees mensuals. Informa de la seguent.

Convida a participar.

Sara 474. S'ha parlat de les jornades dissidents. De la temàtica.

23.9 Accions Ordinàries

Cristina 8: Projectes nous monifestat i participacio. I els que desapareixen infancia i

esplaiada i pla de participació. Les comis que segueixen GSDD, RP, Linies pedagogiques

Internacional Locals Relleu i Inclusió i Diversitat. Les dos noves es voten després. Hi ha 5

projectes actius aquest curs, 4 comissions i 6 accions ordinariques que presenten a

continuació (divideixen el pla de treball) cadascuna amb un referent de l'equico i la ST.

Organització. Carmen i Clara. S'ha encarregat de desenvolupar els projectes i coordinar

els dels esplais. Funcionament assembleari, transparència interna i fomenta la

participació activa dels esplais en tots els espais de participació (monitors i també infants

en el que es pugui). Aquest any s'ha fet el nou organigrama per representar la realtitat

d'esplac.

Pau 66. Atenció personalitzada. És una cosa transversal, la manera com esplac enten que

ha d'enfortir els esplais. Concretament: accions tecniques i polítiques. Visites d'EGS o

Tècnica, o de l'Eqico... Els objectius sempre es acompanyar els esplais i dotarlos

d'autonomia. I donar resposta rapida i efectiva a les seves necessitats. Referent: Olga i

Marta.

Formació. És un dels pilars d'Esplac. Vincle amb l'escola lliure el Sol, escola de formació

de referència. Formem part del consell rector i a la taula del pla de formació (planificacio
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de tot el que ha ed rebre tothom a esplac). Marta mata, monitores. Teresa Claramunt, per

dirigents. Treballadores, Joan Salas. Formadores: Anselm Clavé. Responsable el Pau i la

Clara.

Comunicació. Carmen i Clara i Andrea. Suport transversal a la tasca communicativa de

tot, web, xxss, imatge corporativa. HI ha un pla estratégic de comunicació. Comunicació

de l?AGO, monifoestat... de tot.

Gestió de recursos. Els diners i recursos en general. Dona suport tranversal a atencio

personalitzada Temes econòmics de distribució, pressupost, actes grans, gestió laboral...

Elias i Pau Mora.

Informàtica. Aram i Carmen. Eines digitals que fa servir Esplac. Que l'ERA funcioni bé.

Recursos nous com el banc de recursos. Idea: implicar les monitores en temes de

sobirania tecnològica per tenir la seva propia gestió de les eines.

Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules.

23.10 Votació del Pla de Treball

Kate: Hi ha hagut 3 esmenes al document del Pla de Treball. La primera de l’esplai GEPS

explica que és ortogràifca i per tant s’incorpora directament i convida a pujar a l’esplai

Espurna i a l’esplai Xiroc a presentar les seves dues esmenes.

Esmena 3-PdT_Monifesta't. (Esplai Espurna)

Núria 284: Explica que van fer una esmena per posar només monitores en lloc de monitors i

monitores, el GC els va dir que això venia marcat pel llibre d’estil d’Esplac i els van proposar

que plantegéssin la revisió del llibre d’estil per un futur.

Pau Casanovas: Explica que el llibre d’estil és un document intern que no es sotmet a votació

perquè va dirigit principalment a les treballadores. Es votara “la frase en concret” però no es

traduirà en un canvi al llibre d’estil a menys que s’obri torn de paraula i es demani per part

dels esplais que aqeust llibre d’estil es revisi.

Kate: Obre un torn de paraula.

Miquel 530: Perquè no es posa monis o monitoris que és neutre? Monis potser ho englobaria

ja tot.

Lola 283: Mostra que des d’Espurna s’està d’acord en fer servir monitoris o monis.
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Pau Casanovas: El llenguatge el marquen les institiucions perquè aquests projectes es

presenten a subvencions i en el cas de documents qeu s’hi presenten com a màxim el que

s’accepta és el desdoblament de gènere

Selma 7: Aleshores es pot ara esmenar el llenguatge intern d’Esplac? Per exemple pels

correus interns que s’envien als esplais?

Pau Casanovas: En general ja s’intenta als documents i correus menys formals fer servir

monis però en aquest en concret no es pot.

Carmen: Aclareix que s’està canviant només el document en concret tot i que està bé que es

mostrin les inquietuds dels esplais.

Maira 537: Al Garbell diuen equip educatiu i engloben a tothom i reivindiquen la seva tasca

educativa.

Carmen: Aclareix que al llibre d’estil la prioritat és fer servir paraules genèriques i si no

existeix cap terme que encaixi es fa el desdoblament posant primer el femení i després el

masculí.

Aina 245: Als desdoblaments de gènere que se us permeten per als documents més formals,

també se us permetria afegir el gènere neutre per no promoure l’hegemonia binària etc.

Pau Casanovas: Desconeixen si l’ús de la “i” està acceptat però tenen entès que encara no ho

poden fer.

Aina: Proposta de transacció monitors, monitores i monitoris.

Kate: Si tan l’espurna com el GC estan d’acord es votarà entre l’esmena i la transacció i

després entre la que tingui més vots i el text origninal.

Lola: La transacció d’Espurna de Gràcia consisteix en afegir monitoris al desdoblament de

monitors i monitores.

Vots a favor de l’esmena original Vots a favor de l’esmena transaccional

10 31

Resultat: Esmena transaccional

Kate: Explica que ara es votara a favor o en contra de la incorporació de l’esmena

transaccional al text original.
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Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

34 4 5 43 3 46

Resultat: APROVAT

Kate: També recollim el debat que hi ha hagut i el neguit envers el llenguatge utilitzat a

Esplac de cara a propers anys.

esmena 4-PdT_Participació. (Esplai Xiroc: )

Jana 208: L'esmena va encarada a una acció de participació infantil i juvenil. Amb un

intercanvi de postals i a posteriori una trobada. No ens sembla que consolidi l'obectius.

Proposen fer trobades amb espais de formació i debat que generaran més vincle, esperit

crític per ara i pel futur d'aquestes joves i infants.

Didac EGS 41. L’esplai Xiroc i el GC va arribar a un acord. La proposta es molt xula però

no acabava d’encaixar a participació. La proposta de transacció ha estat d'incloure

aquesta opció a atenció personalitzada. No existeixen capsules formatives per infants i

joves des de l'escola el Sol. Però el que si pot fer esplac és oferir recursos i dinàmiques

per fer formacions per coneixer més esplac.

S’aclareix que hi ha una transacció feta pel GC que l’esplai Xiroc qeu és qui ha proposat

l’esmena recolza.

Kate: Es disculpa per no have rvist un torn de paraula a l’esmena anterior i demana que

les voluntaries ajudin a la mesa en aquest aspecte. Obre un torn de paraula per l’esmena

del Xiroc. No hi ha paraules. Es passa a la votació entre l’esmena i la transacció.

Kate: Tirem enrere ja que s’ha presentat una altra opcio d’esmena transaccional. Convida

a l’Esplai Totikap a presentar-la.

Kayo 293: La transacció que proposem és que creiem que son coses diferents i no cal

canviar una per l’altra i es poden incorporar al lloc o projecte corresponents tant una com

l’altra. (Es proposa incorporar tant l’esmena com la transacció)
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Kate: Explica com funcionarà la votació. En primer lloc es votarà entre les dues

transaccions: la del GC i la del Totikap, la més votada es votara amb l’esmena original

presentada per l’esplai Xiroc i finalment l’opció escollida haurà de ser aprovada per ser

incorporada al text.

esmena transaccional GC esmena transaccional Totikap

6 37

Resultat: Esmena transaccional del Totikap

esmena transaccional Totikap esmena original Xiroc

42 0

Resultat: Esmena transaccional del Totikap

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

39 1 2 42 4 46

Resultat: APROVAT

Kate: Abans de passar a l’aprovació del document general després de les esmenes s’obre

un torn de paraula.

Maria 329: Nosaltres hem votat en contra l'esmena anterior (3) perquè volem que es

revisi el llibre d'estil.

Carla 301: Nosaltres com a Turons hem votat en contra a l'esmena i després en blanc

Perquè entenem que el femeni generic és per les persones. Que no volem que ningú es

senti ofès.
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Kate:

- Passem a la votació del Pla de Treball 2022 - 2023, que es fa per majoria

absoluta.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

44 0 1 45 1 46

Resultat: APROVAT

★ Vídeo dels sectors

24. Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost 2023.

Kate: Convida a la Cristina Gotzens i a en Pau Mora a presentar el punt.

Cristina 18: El pressupost té 50.000 menys que l'any anterior. Esplaiada té un

pressupost més gran que monifesta’t i és on rau el canvi més gran. Les despeses son 2

grans blocs: Atenció personalitzada i organització que permet el funcionament del dia a

dia a esplac.

Pau 68: Ingressos bastant en la linia dels ultims anys. Cada any tenim menys

finançament públic. La idea es treballar per tenir més finançament public pero també més

privada per tenir més autonomia com a associació.

Kate: Obre un torn de paraula.

Miquel 530: Vam veure que a les despeses l'equico té 40.000 € i tenint en compte que

son voluntaries i que EGS tenen mens a que venen? El gran comitè té 4.000 a què venen?

Pau 68: A l'equico hi ha el sou de la Clara. I el gran comitè el preu és per les cases de

colonies i les dietes de les assistents.

Kate: Dona pas a la votació de l’aprovació del pressupost

Vots a Vots en Vots en Vots Abstencions Quòrum
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favor contra blanc emesos

44 0 2 46 0 46

Resultat: APROVAT

25. Rendició de comptes del grup de posicionaments

Kate: Convida a pujar a l’Elena Bornay, el Pau Casanovas, la Carmen, la Mariona Olivella i la

Cristina Gotzens i reocrda que és un punt que no es sotmet a votació.

Mariona 56:

- Explicarem el que s’ha fet durant l’any. Les nostres funcions són per una banda

dinamitzar les reunions periòdiques del grup de posicionaments, estar al dia de

l’actualitat i també decidir quan un posicionament és urgent o si hi ha discurs des

d’Esplac envers el tema.

Elena 43:

- 2022 s’han fet 5 posicionaments, 7 adhesions i 2 comunicacions ràpides. Tot s’ha

aprovat excepte l’adhesióa #StopBalesdeGoma per manca de participació. (Anima als

esplais a votar a l’era els posicionaments ja que sinó tot i potser estar a favor si no

suficients esplais ho mostren no es poden tirar endavant.

Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules.

26. Rendició de comptes de l’Equip Gestor de Protocol

Kate: Convida a pujar a l’equip gestor de protocol.

Eva 48:

- Ahir es va votar el nou equip gestor. A mode resum no s’ha fet cap gestió durant el

curs però s’han fet 4 reunions, 1 formació i sha gestionat el Punt Lila de l’Esplaiada i

demanem gent que vulgui fer Punt Lila de car a la Monifesta’t.

Epi 47:

- A l’equip gestor hi ha una part de monitores i us convidem a participar-hi.
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Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules i recorda que tampoc es sotmet a votació.

Explica que també es farà ara la rendició de comptes de la Comissió de Compliment que tot i

no estar prevista encaixa en aquest espai.

27. Rendició de comptes de la Comissió de Compliment

Pau Casanovas 66:

- Hi ha hagut un error i no es va enviar com a punt separat. A nivell de gent coincidim

bastant entre els dos grups. Ens hem reunit 4 vegades, ha implicat 1 gestió de

seguiment del codi ètic.

Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules.

Tancament matí diumenge

Carmen: Explica que al final es dinarà al pati no a la plaça i que a les 14:45 es reprendrà

l’assemblea. Recorda que per anar al pati no cal deixar el vot però per sortir del recinte sí.

★ Vídeo del Vallès Oriental

Benvinguda tarda diumenge

Kate: Dona la benvinguda i recorda que tohom ha de tenir el seu vot.

★ Vídeo de la Monifesta’t 2023

Bages Berguedà: Roques Albes

Baix Llobregat: Pa amb Tomàquet, Arc de Sant Martí, Ara Mateix i Vol i Vol.

Barcelona: Totikap, Espurna, GMM, Kasperle, Atzuk, Espurna de Gràcia, Tr3smon, Turons,

Foc Nou, Sant Medir i  Perifèriks.

Vallès Occidental: Eixam, Pica-roca, Sarau, Flama, Farfalla, la Fera.

Camp de Tarragona: Grapadora.

Girona: No hi ha ningú

Maresme: Garbí, 4Pedres i el Garbell.

PGA: Zig - Zag i MIV.

Vallès Oriental: el Refugi
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Baix Besòs:  Diplodocus, Puig - Castellar i Xirusplai.

Ripollès Osona i Moianès: Casalot de Roda

El quòrum és de 32 esplais

28. Aprovació, si s’escau dels criteris de distribució

Kate: Convida a pujar a presentar el ùnt al Pau Mora, l’Aaron Linares, la Martina Picas i la Sara

Casanovas i recorda la presència de la figura de la facilitadora.

Aaron 31:

- Part de la subvenció que rebem de la Generalitat es reparteix als esplasi i els criteris

de distribució són els que defineixen com es reparteixen. Arrel del neguit de l’any

passat aquest any s’han estat revisant des del GC. Actualment es busca que els

diners es reparteixin en funció de les realitats dels esplais i promoure certes actituds

dins Esplac. S’han obert processos participatius per la revisió dels criteris com ara un

formulari per als esplais.

Sara 71:

- Els 3 grans canvis que hi ha hagut són: 1. Canvi al percentatge d’atenció a la diversitat

que passa d’un 5% (0% real perquè no es podia fer) a un 9%. Per fer aquest canvi hi

ha hagut reduccions petites en altres criteris.

Pau Mora 68:

- Canvi al bloc d’atenció a la diversitat ja que s’ha redefinit i es vol tenir 3 coses en

compte a l’hora de fer la repartició. En 1r lloc la renda mitjana del territori (poble /

barri). En 2n lloc el % d’infants becats i en 3r lloc els infants amb algun tipus de

diversitat i poder-ho anotar a l’Era de forma molt àmplia (cultural / neurodivergència o

física).

Martina 78:

- Canvi al bloc xarxes digitals: Es diu presència digital i passa a comptar un 1% només i

es desvincula de la xarxa i territori que pass a aesplai al dia tenint un % més alt en

aquest.
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28.1 Aspectes generals dels criteris de distribució

Kate: Explica que hi ha 7 esmenes i 1 prec. Seran 3 blocs d’esmenes i al final els precs i otrn

de paraula. Obre un torn ràpid abans de començar amb les esmenes. 1r puja Farfalla, Fera,

Grapadora i Garbí per esmenar els espectes generals. Després Farfalla, la Fera i Xiroc a

esmenar els percentatges associats als criteris i per últim Clupi i Grapadora a atenció a la

diversitat. Hi ha 3 esmenes ortogràfiques que s’incorporen directament.

Esmena 5-Distribució: (Farfalla i la Fera)

Claudia 473:

- Esmenen el 10:1 en la repartició i distribució dels diners ja que si aquesta diferència

es deu a causes justificades com ara la diversitat, formació de les monitores etc.

s’hauria de mantenir la diferència sense ajustar-ho a 10:1.

Aaron 31:

- Agraeix l’esmena i explica que el GC està d’acord en mantenir la correcció 1:10 per

afavorir als esplais que disposen de menys forces per redactar projectes etc. Si es fa

aquest canvi pot ser que hi hagi esplais amb liquidació negativa.

Claudia 473:

- Mostra exemples de diferències en la renda per càpita de diferents ciutats o barris i

explica que la diversitat hauria de pesar més que la redacció de projectes etc.

Kate: Aclareix que el torn de paraula serà tancat a partir d’ara.

Gerard 209:

- Veuen bé el rerefons de l’esmena però canviar això sense una substitució per una

proposta de canvi en els criteris de distribució no ho veuen clar per això volen

mantenir el text base.

- Expliquen que com a proposta, Farfalla ha fet propostes al GC per contemplar la

diversitat als criteris de distribució i n’han esmenat d’altres.

Kayo 293:

- Podeu posar un exemple de com afectaria aquest criteri de distribució?

Pau Mora 68:
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- Varia cada anys, pel que fa aquest any l’esplai qeu rebia menys eren uns 100 o 200€ i

el que més eren 4000, i amb l’ajust es va quedar en uns mínim 350 i maxim una mica

menys de 4000.

Angela 368:

- Entenc el motiu de la proposta però alhora el que costa existir a un esplai gran que

requereix molt material etc. i aquest any ja ens hem quedat en negatiu, entenc

l’esmena però crec que no és just del tot.

Alba 472:

- Volia fer l’apunt de que parlem d’esplais que reben poc però no té perquè anar

relacionat amb el nombre d’infants.

Kate: Remarca que el torn és tancat i qeu l’Equico ha demanat torn per tant si algu més ho vol

fer que ho faci també.

Iker 470:

- És del barri del Farfala i i el context i les realitats del barri son les que son i per molt

que els esplais siguin grans si es poden permetre tenir quotes de 300€ potser sí que

es pot plantejar que hagin de pagar més o rebre menys.

Kate: Anima molt a les participants de l’AGO i les fa aplaudir-se.

Pau Mora 68:

- Puntualitzar que la liquidació i la distribució son coses diferents i d’aquí la importància

de la paraula del Refugi i que els esplais molt grans han de pagar moltes quotes i per

això ja pot passar qeu els hi surti negativa i ho volem evitar.

- A més l’1:10 és compatible amb seguir pujant els criteris de diversitat i considerem

que generalment afavoreix als esplais petits. Les quotes de cada esplai no les podem

controlar des d’Esplac i per tant cal buscar mesures diferents.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

8 23 8 39 2 41
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Resultat: NO APROVAT

Esmena 8-distribució:  (Esplai Farfalla i la Fera)

Kate: Convida als esplais Farfalla i la Fera a presentar l’esmena:

Claudia 473:

-Entre els esplais es reparteix el 35% del pressupost d’Esplac. La nostra proposta és que als

tancaments anuals dels sectors els diners sobrants no vagin al romanent que és el capital

general d’Esplac sinó que es puguin fer servir per les propees distribucions, tot i que una cosa

es gestioni al setembre i l’altre al gener, creiem que és viable perquè Esplac contempla que el

romanent no es toca però si qeu contempla “gastar” tots els diners pressupostats per sectors.

Pau Mora 68:

-Primer gràcies per l’esmena, el pressupost de sector és anual i la distribució és a l’octubre. A

l’AGE del juny s’aprova què es fa amb aquests diners sobrants però de totes les partides no

només de sector. A nivell tècnic no sabem com es podria fer això i volem puntualitzar que és

el 35% de la subvenció de la Generalitat no del pressupost total d’Esplac. GC no tenim

transacció, vam decidir quedar-nos amb el text original ja que pensem que aquest criteri pot

desmotivar a fer activitats de sector. A més el romanent és important i si que es toca en

diferents casos on es necessita. Tot i això som conscients que cada vegada les distibucions

son més baixes, perquè no varien les subvencions però cada cop ens repartim el pastís entre

més esplais i més participants i volem torbar-li una solució intentant que vingui del

finançament públic.

Kate: Obre torn de paraula

Selma 7: Proposa una transacció que recolza l’esmena i afegeix que només es reparteixi entre

els esplais la partida de diners sobrants de sector sempre i quan el romanent no baixi.

Tai 327:

- Aquests diners anirien cap al sector d’on provenen o es podrien redirigir entre sectors

cap on hi hagi més necessitat?

Claudia 473:

- Aquests diners anirien al total de la distribució augmentant el que es reparteix entre

tots els esplais.

Georgina 456:
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- A la proposta de transacció es comenta que el romanent no baixi però tenint en

compte la inflació i la situació que estem vivint com es podria materialitzar això sense

que realment afectés negativament al pressupost general de curs?

Claudia 473:

- La mateixa inflació que viu esplac la vivim els esplais i les famílies per tant l’argument

em pesa per la banda d’esplac però alhora també pels infants i famílies per tant des

de l’esplai això no ens decanta cap a l’altra banda.

Kate:

- Fem un torn tancat per agilitzar el debat. El Gran Comitè vol respondre.

Aaron 31:

- Des del GC no estem a favor de que als sectors es malbaratin diners.

Pau Mora 68:

- La transacció hem decidit no tramitar-la ja que creiem que no és aplicable tècnicament

ja que sempre que els diners sobrants no vagin al romanent el romanent baixarà i per

tant és una contradicció jaque no es compleix el criteri pel qual es diu que es posin els

diners a la bossa de distribució. També volem aclarir que les partides de sectors

venen de recursosd’esplac i la de la distribució és una subvenció i barrejar les partides

ens preocupa de cara a com justificar els diners rebuts. A més hi ha moltes partides i

ens sembla estrany que només es faci aquest trasbals de diners només amb els

diners porvinents de sector.

Kate: Si les parts no estan d’acord les dues en tramitar la transacció, aquesta no es sotmet a

votació. Tanco el torn de paraula i sotmetem a votació l’esmena que proposen Farfalla i la

Fera i recorda que es vota per majoria absoluta.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

13 18 8 39 2 41

Resultat: NO APROVAT
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Esmena 9-distribució:( Esplai Garbí)

Miquel 530:

- Vam esmenar una part de la distribució però després vam parlar amb el GC i ens van

propposar una transacció que té en compte una part de la nostra esmena i nosaltres

hi estem a favor.

Kate: El GC vol aportar alguna cosa?

Sara 71:

- Van aprovar la transacció i ara doncs si surt aprovada queda de manera que quan un

criteri no és aplicable o no es pot valorar es buscarà la manera de poder gestionar-ho

enun futur per tal qeu es pugui aplicar.

Kate: obre un torn de paraula. No hi ha paraules. Es sotmet a votació primer entre l’esmena i

la transacció i després la que obtingui més vots amb el text orginal.

esmena transaccional GC esmena Garbí

33 1

Resultat: Esmena transaccional

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

34 0 1 35 6 41

Resultat: APROVAT

Kate: Obre un torn de paraula. No hi ha paraules. Passem als percentatges de la distribució.

28.2 Percentatges

Kate: Demano que pugin els 3 esplais degut a que son esmenes diferents però es

contradiuen entre elles. Comencem amb l’esmena 11.

Esmena 11-Distribució_Percentatges (Esplais Farfalla i la Fera. )

Ester 487:
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- Nosaltres crieem molt important canviar els percentatges d’alguns blocs per tal de

poder pujar le percentatge al bloc de diversitat i creiem que això pot ajudar i afavorir

als esplais amb distribucions més baixes. (Proposen qeu el percentatge de distribució

al bloc de diversitat sigui un 15% i no del 9%.

Kate: Obre un torn de paraula

Esmena 12-Distribució_Percentatges Esplai Xiroc

Jana 208:

- Xiroc vam presentar una esmena a causa d’un malentès i demanem que es voti la

transacció del GC.

Martina 78:

- Des del GC vam veure que les dues esemenes es contradeien i vam presentar una

transacció per tal d’acostar posicions i aquesta transacció surt de reunions i d’un grup

de persones. El GC proposa pujar el 9% a un 10% per acostar posicions tenint en

compte que fins l’últim any el % real aplicat havia estat 0 ja que no es podia

cmptabilitzar ni hi havia eines per fer-ho.

Kate: Obre el torn de paraula i permet respondre a Farfalla i la Fera.

Claudia 473:

- La realitat del nostre barri és diferent, comptem amb famílies generalment

treballadores, amb pocs recursos, numeroses i amb barreres d’idioma. Nosaltres no

podem arribar a pagar-ho tot i les famílies tenen quotes de 40€ que sovint no poden

pagar-nos.

Lucia 471:

- Nosaltres entenem la posició de Farfal·la i la Fera però proposem deixar-ho en un

12% entre la proposta del GC i la dels dos esplais.

Pau Mora 68:

- Quan augmentem un % en baixem d’altres. Des del GC aprovem la transacció fins al

10% però no acceptariem un 12%. Podem mirar com va aquest any i tornar a parlar
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dels criteris l’any que ve i vetllem perquè els esplais tinguem realment un compromís

per ser espais inclusius. Estem disposades a valorar i buscar respostes a les

necessitats individuals de casuístiques particulars d’algun esplai pero creiem que no

s’haqn de tocar els percentatges de la distribució sobrepassant el 10%. Tenim le

compromís de treballar per aquests criteris.

Angela 368:

- Creiem que també és important la xarxa entre esplasi i que realment a nivell de

material i de compra es podria buscar la manera de poder repartir entre esplais

aquells materials que les famílies ens donen o que tenim.

Claudia 473:

- En primer lloc gràcies per la intervenció. Tot i així el nostre problema va més enllà i tot

i que demanem ajuda, l’Ajuntament i els Serveis Socials no ens la donen, per això sort

d’Esplac que ara mateix és la nostra única font d’ingressos.

Es demana des del GC una pausa per poder reunir-se. 10 minuts de descans.

PAUSA

Kate: Convida a pujar La Fera, Farfalla, Xiroc i GC a l’escenari i avisa que tots els torns de

paraula seran tancats.

Martina 78:

- El GC no accepta la transacció del 12%. Volem agrair la participació i les ganes de

millorar i canviar. Cada any hem de vetllar per ser més diverses i que tots els esplais

tinguin cabuda a Esplac. Apostem per la transacció ja proposada del 10% i ens

comrometem a revisar any a any com va. Demanem prudència i poder fer aquest canvi

poc a poc i animem als esplais a fer ús de l’atenció personalitzada, que també, atenció

personaltzada a nivell ecònòmic. Sabem que hi ha tantes realitats com esplais i no es

tracta d’enforntar-nos sinó de millorar conjuntament.

Anna 281:

- M’agradaria que el GC expliquessi peruqè no s’ha acceptat la transacció.

Pau Mora 68:

- La seva esmena era un 15%, el GC ja va fer una valoració i va proposar una transacció

que acostés posicions, la del 10% i donem valor a les decisions preses com a GC en

conjunt.
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Kate: Actualitzem el quòrum. Actualment hi ha 36 esplais a la sala. Convido als esplais a

baixar de l’escenari i sotmetem a votació els 3 textos. En aquest cas es votaran els 3 textos

alhora (esmena Xiroc, transacció GC i esmena Farfalla i Fera) i després el mes votat es

sotmetrà a votació amb el text original.

Vots a favor de l’esmena

Farfalla i Fera

Vots a favor de l’esmena

Xiroc

Vots a favor de la

transacció del GC

8 0 27

Resultat: Transacció del GC

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

33 2 0 35 1 36

Resultat: APROVAT

28.3 Atenció a la diversitat

Kate: Obre el torn de precs i preguntes i anima a l’esplai Clupi a que faci la seva pregunta.

Alba 472:

- Tenim un prec que és si des d’Esplac podeu ajudar als esplais en vies de desaparició a

causa de manca de monis o participants i donar-nos més visibilitat.

Sara 71:

- Gràcies per la pregunta. Els esplais més petits una cosa que fem és no cobrar la

liquidació negativa i no se’ls hi fa pagar i d’altra banda us animem a fer ús de l’atenció

personalitzada i des del GC volem pensar-hi molt i dedicar molts esforços a aquests

esplais.

Kate: Obre un torn de paraula tancat.

Georgina 456:
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- Vam fer una esmena que després vam retirar perquè estava mal redactada, però

tenim el dubte de quin tipus de documentació caldria aportar per al criteri de

diversitat en primer lloc per tema privacitat i confidencialitat de dades i en segon

perquè sovint és díficil el sol fet d’obtenir aquests documents.

Pau Mora 68:

- No s’aportarà cap tipus de documentació per facilitar la burocràcia i confiem en els

esplais i la vostra gestió. Hi haurà una revisió però s’acceptara diversitat cultural, de

neurodivergència i física de forma general.

Kate: Ara sotmetrem el document sencer a votació.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

26 4 1 31 5 36

Resultat: APROVAT

★ Vídeo de la campanya de Lokals i territori.

Kate: Convida a pujar a l’Olga Castells, en Pau Casanovas i en Pau Mora per explicar-nos

l’associació o baixa d’algunes entitats. Ho farem tot seguit i després ho votarem per

separat.

29. Aprovació, si  s‘escau,  de l’associació a Som Mobilitat

Pau Casanovas 66:

- Som Mobilitat és una cooperativa de Catalunya que vol mancomunar la necessitat de

transport per reduir els vehicles privats a les carreteres i fer-ho de manera sostenible.

Des d’Esplac ens desplacem sobretot les dirigents, i tot i que sempre que podem

anem en transport públic. Cada vegada menys gent té vehicle propi, i per això abasn

de llogar els cotxes a altres empreses, ho fem seguint l’economia social i solidària i

fent ús de cotxes elèctrics.

Kate: Obre un torn de paraula.

Georgina 456:
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- Només seria per dirigents o els esplais podríem gaudir de ser sòcies o podriem tenir

algu vehicle accesible per a persones amb cadira de rodes.

Pau Casanovas 66: A Som mobilitat hi ha alguna furgoneta a Catalunya però no gaires i no

contemplem els desplaçaments dels esplais perquè nosaltres tenim un protocol per a

dirigents però animem als espplais a fer-vos sòcies perquè són 10€ i potser us facilita la

gestió i hi ha preus especials com a entitats.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

27 0 6 33 3 36

Resultat: APROVAT

30. Aprovació si s’escau de la baixa com a sòcies de la

Taula de la Infància i l’Adolescència a Catalunya.

Olga Castells 64:

- És una taula que bsca promoure els drets dels infants, tot i així com a Esplac no hi

estem treient gaire suc tot i tenir-hi una persona comissionada. A més estem pagant

una quota de 400€ l’any i és per això que proposem desvincular-nos temporalment i

podríem tornar-hi a entrar i d’alguna manera hi som a dins ja que el CNJC si que en

forma part.

Kate: Obre un torn de paraula

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

32 0 1 33 3 36

Resultat: APROVAT
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31. Aprovació, si s’escau, de la incorporació a la XES

Pau Mora 68:

- Proposem associar - nos a la XES per defensar un sistema econòmic més

respectuós amb les persones, amb el medi ambient i amb el territori, buscant

transparència i una alternativa al capitalisme actual. Durant aquest any hem

col·laborat en alguns projectes amb la XES i busquem fer xarxa amb altres

entitats i apropar esplac cap a l’economia social i solidària.

Kate: Obre un torn de paraula.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

27 1 5 31 3 36

Resultat: APROVAT

★ Vídeo Reduint Petjada

32. Examen i aprovació, si s’escau, de les resolucions de

l’assemblea.

Kate: Convida a pujar a Farfala i la Fera a presentar la resolució “Parlem de diversitat” i

l’Alícia, l’Eva el Pau, l’Elena Bornay, la Mercè i la Sara.

32.1 Parlem de diversitat

Claudia 473:

- Volem que Esplac reconegui el privilegi de la majoria d’esplais que el formen i que es

comprometia fer canvis importants de cara a ser una entitat més diversa. Aquests

compromisios que volem qeu esplac adquireixi són: Reconèixer als nostres discursos

el privilegi de la majoria de persones que formen part de l’entitat, fomentar una

mirada interseccional en tots els aspectes polítics, pedagògics i econòmics de la

federació, prioritzar la repartició dels recursos econòmics entre els esplais per criteris
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socioeconòmics per davant de qualsevol altre factor, facilitar serveis de traducció i

assumir les despeses que això pugui comportar, modificar les noms de les persones

protagonistes del conte “I tu, què fas dissabte” per tal que concordi amb els fenotips i

realitats socials associades de forma general etc.

Kate: Obre un torn tancat de paraula:

Pol 428:

- No sabem ben bé que estem votant, ens podeu exlpicar com funicionen les

resolucions?

Carmen 38:

- Explica què són les resolucions i peruqè tenen més legitimitat política qeu la resta de

posicionaments a l’haver estat votades en assemblea.

Nicole 495: Llegeix un missatge de l’assemblea del Sarau justificant el seu vot

- L’esplai Sarau votarem en contra de l areslució, no perquè no creguem en el contingut

polític de la resolució, la qual creiem que és molt encertada. Votarem que no per la

demanda que explicita que es prioritzarà la repartició dels recursos economics seguint

criteris de socioeconòmics per davant de qualsevol altre factor. Reconeixem el nostre

privilegi però creiem quepel fet d’existir com a esplai se’ns ha de garantir també

l’ajuda des d’Esplac i no tindria sentit que al revés, haguéssim de pagar diners a

l’associació per formar-ne part. Si es treu aquest fragemtn nosaltres votaríem a favor.

Kate: Al no haver un a esmena al text original ara no es pot fer una transacció.

Claudia 473:

- Crec que és una mica hipòcrita votar a favor dentrar a la XES i després en contra

aquesta resolució. És una forma d'acceptar els nostre privilegis, pagar a favor dels

afavorits.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

14 4 14 32 4 36
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Resultat: NO APROVAT

32.2 Els esplais eduquem per un sistema en decreixement

Eva 48:

- Al 2019 ja es va fer una resolució sobre emergència climàtica però volem tornar a

donar-li èmfasi a la importància i la urgència de la situació, entenent la crisi climàtica

com a conseqüència del sistema capitalista i cisheteropatriarcal on vivim. Entenem

que els interessos de l’economia estan per davant de tot al aresta i que les dades de

la situació ambiental cada cop son mes alarmants i s’evidencia així la manca de

compromís de les institucions locals, dels estats etc. Volem visibilitzar l’esplai com un

espai educatiu clau per a l’educació en el decreixement.

Alícia 33:

- Ens comprometem a l’educació des d’una mirada decreixentista i crítica, a actualitzar

la Carta de Gestió Responsable de Recursos i a augmentar la nostra participació en

l’Economia Social i Solidària. També tenim demandes cap a mitjans i institucións de

compromisi i visibilització.

Kate: Obro un torn de paraula. No hi ha paraules.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

27 0 4 31 5 36

Resultat: APROVAT

32.3 Precarització juvenil, esplais en perill!

Elena 43: Els motius son la crisi economica i social actual. Les joves som un colectiu

vulnerable i som el colectiu que més s'associa. Necessitem monitores formades i actives.

Ens trobem amb uns pressupostos ajustats amb uns preus que no paren de pujar.

Pau Casanovas 66: Des d'esplac demanem 1 partides més altes al lleure educatiu per

poder becar i 2 una llei pel foment de l'associacionisme educatiu per protegir la nostra
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legalitat, n'estan fent una de l'associacionisme, però en volem una especifica pel nostre

àmbit.

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

29 0 2 31 5 36

Resultat: APROVAT

Martí 521: Les resolucions s’aproven per majoria absoluta?

Kate: Es disculpa per no haver recordat quin tipus de votació hi ha cada vegada .

32.3 L’inici de l’any escolar i la seva afectació al món del lleure

Mercè 59:

- Aquest any des del govern s'ha decidit canviar el calendari escolar sense fer cas

de les nostres entiats ni els infants. Aquest calendari redueix les vacances d'estiu i

deixa sense temps a alguns infants i activitats.

Sara 71:

- No entenem l'educació sense la participació infantil i el jovent. Volem que es

valori la nostra feina com a educadors. Si es fa un canvi s'hauria de fer un treball

previ amb tots els agents. Condicions dignes per tota la joventut que treballa en

menjadors i activitats escolars.

-

Vots a

favor

Vots en

contra

Vots en

blanc

Vots

emesos

Abstencions Quòrum

27 0 1 28 8 36

Resultat: APROVAT
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Precs i preguntes de l’assemblea

Kate: Obre el torn de precs i preguntes

Pol MIV 428:

- Primer de tot davant de tota l'assemblea general volem demanar perdó per no

haver vingut al matí havent-se fet a Vilafranca. Demanen disculpes. I després

volem comentar unes coses, des de la mesa hi ha hagut unes maneres de fer a

nivell personal. Pel poc temps quan s'han generat debats rics. Hem sentit massa

pressió per l'hora de votar i torns de paraula. Per la propera intentar tenir uns

tempos a respectar pel bon funcionament de l'assamblea i deixar temps a decidir

coses importants. Ens va semblar estrany que es paralitzés l'assamblea per fer un

bereal. Des de les xarxes socials potser va ser una errada.

Kate:

- Demano perdó pel tema tempos. És molt difícil i hi ha molts punts i hi ha molta

feina darrere.

Alicia 33:

- Volem agrair la vostra opinió en tots els sentits. Volem posar una mica en context,

que fem acte de transparència, votem molt perquè ens agrada aquesta manera de

funcionar i creiem que ha de ser així. Això ens fa anar molt justes de temps en

alguns moments. Tot i això, tot queda recollit a l'acta i en properes assemblees

intentarem fer-ho millor.

Carmen:

- Moltes gràcies per l'aportació. Demano disculpes pel tema del bereal. Entenc la

crítica per la coherència i ho vaig fer tan sols per amenitzar.

Gerard 209.

- Agrair tota la tasca que ha fet possible aquest espai que han treballat setmanes o

mesos. Primer, cal fer un exercici d'autocrítica com esplac per veure el que no

funciona i no buscar culpables externs i què es responsabilitat nostra o reproduim.

I amb tot allò que no tenim accés de subvencions economiques o espais ens surt
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rapid demanar a les institucions, sabem que es dificil. Hem de pensar-hi durant tot

l'any per buscar alternatives.

Kayo 29. (totikap):.

- Hi ha participació mínima a l'AGO? Erquè som 110 en total i aqui uns 30, em

sembla fort que estiguem decidint coses tan importants i siguem tan poques.

Alicia 33.

- Compartim aquesta preocupació, i venim d'una AGO molt poc participativa i

esperem que vagi en augment. Els estatuts no recullen cap mínim d'esplais

perquè l'AGO es pugui fer. Treballem aquesta documentació en molts altres

espais durant el procés de creació per tots els esplais que no hi son a l'AGO

puguin aportar en aquests altres espais. Estarem encantades d'escoltar propostes

per millorar aquest aspecte.

Marti 304.

- Pregunta: tema de la nit. No hi ha hagut espai alternatiu amb jocs de taula a la nit i

abans es feia. Alguna activitat alternativa que ocupés la nit i no fos només festa i

alcohol.

Olga 64.

- Gràcies per la proposta. Ho recollim i intentarem l'any vinent tenir-ho en compte.

Rosa 114.

- Estic d'acord que és veritat que la mesa ens ha posat presses. Però des de GSDD

mirant com funcionem i ens relacionem i les dinàmiques de l'AGO. Realment

aquesta mesa ha mostrat molta sensibilitat comparada amb AGOs d'altres anys.

Amb els nervis o amb els debats generats. Que realment ens estem apropant a

unes dinàmiques que volem que entrin a la nostra entitat. Assumint els errors i

que tothes ho farem.

Kate: Donem l'assemblea per tancada. Agraeix que se l'hagi convidat a ser la

moderadora. Va costar engegar i ha acabat sent molt guai. Em sento molt orgullosa.

Es dona la paraula a la Carmen.
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Dissolució de la mesa

Carmen:

- Donem les gràcies a la Kate i al Nico per la tasca i donem pas a l’acte de cloenda.

Convido al Gran Comitè a pujar a l’escenari.

L’equico dóna les gràcies a tothom per haver arribat fins aquí i remarca la importància de

la feina feta. Es parla del relleu i de la importància que li donem a Esplac i es convida a la

Carmen a parlar.

Carmen: Fa el seu discurs de comiat.

Es reparteixen els regals i es posa un vídeo de comiat de dirigents.

★ Vídeo de comiat de dirigents

Discurs final de l’Equip de Coordinació, agraïments i instruccions per a la sortida i la

xocolatada.

Olga Castells de Paz Olga Castells de Paz

Signatura de la Presidenta                          Signatura de la Secretària sortint

Carmen Alonso - Villaverde Lacasa

Signatura de la Presidenta sortint
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