
36a Assemblea General Extraordinària d’Esplais Catalans

Acta
Data:  25 i 26 de novembre de 2017                                                Hora d’inici: Dissabte 18.30h

Lloc:  Teatre  Núria Espert, Sant Andreu de la Barca                    Hora final: Diumenge 19.00h

Acreditacions: De 17 a 18h

Benvinguda: De 18h a 18.15h

Assistència de 69 esplais

Esplais
El Cep Minuatx Roques Albes

Vic Remei Ara Mateix Arc de Sant Martí de Torrelles

Greska Guspira L'Agrupa

Pa amb tomàquet Peti ki peti Trapella

Vol i Vol Centre d'Esplai Boix Ilargia

Espurna Espurna de Gràcia GMM

Guineueta Isard-Flor de Neu Kasperle

L'Olivera Rodona La Lluna Matinada Portics

Movi de Sarrià SCV El Clot Torxa

Totikap Turons Xiroc

Buenoyqué...! Diplodocus Puigcastellar

Xirusplai Papu-Tisores Bitxus

Cau l'Espolsada El Pas Garbí

Guaita'l La Tribu Pampayuga

Creixent Les 100 Teies C.E.Drac Màgic

Els Grumets GER Moviment Infantil de Vilafranca (MIV)

Zig-Zag C.I. Cerdanyola Can Parellada

Egara Eixam El Piolet

Farfalla Gatzara La Fera

La Flama Pica-Roca Pla de Bonaire

Sarau El Serrallo L’Esclop

La Grapadora Bruixes i Bruixots El Botó

El Refugi Guai! Santa Eulàlia
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1. Presentació i Benvinguda

La Presidenta d’Esplais Catalans, Irene Torrecilla,  dóna la benvinguda a la sala agraeix a tothom qui ha
vingut la seva presència i explica què és l'Assemblea:

• L'Assemblea és l'òrgan màxim de participació i decisió de l'associació i poden participar-hi tots els
socis i sòcies. Estem molt contentes per l’elevada participació d'aquest any.

• Garanteix  el  treball  democràtic  a  Esplac  ja  que  és  on  aprovem  els  objectius  per  aquest  curs,
expliquem la feina feta, votem l'adhesió de nous esplais... El que surti d'avui son els compromisos
que assumim dirigents i esplais de cara a aquest nou curs 2017-18.

• És important revisar tota la  documentació  de l'assemblea que s'ha fet  arribar dins els  terminis
establerts en el nostre Règim Intern i que portem temps treballant-la des dels esplais i  sectors.
Remarca la responsabilitat dels esplais en aquest punt. Seguim fent esforços perquè disposeu de la
màxima informació, amb més antelació i que aquesta sigui clara i digerible. Aquest any s'ha fet un
esforç per millorar la documentació i també per fer pedagogia del procés assembleari.

• Destaca tota la feina que s'ha fet des dels esplais, sectors, EGS, Equip de Coordinació i ST per
arribar fins aquí. Som una associació cada vegada més gran i complexa i això es posa de manifest en
aquests últims 3 mesos de treball molt compartit a tots nivells.

• L’Assemblea  és  un  espai  que  evidencia  com  treballem  i  volem  que  serveixi  per  refermar  el
convenciment de la bona feina que fem des dels esplais i de la gran xarxa que formem des d'Esplac. 

• Animem,  i  ho  farem al  llarg  de  tot  el  dia,  a  que  us  feu  vostre  aquest  espai,  a  que  aporteu  i
participeu. Això és exactament igual que les reunions d'esplai: quan estàs actiu, seguint què passa i
aportant, es fa més amè i té més sentit que no pas quan som observadores.

• El  Twiter estarà encès durant els  debats i  pauses però no durant les votacions i  presentacions.
Demanem respecte per la gent que parli i que no es distorsioni. Tan sols s'apagarà si s'utilitza per fer
comentaris fora de lloc o desagradables, en aquest cas no es tornarà a encendre.

2. Constitució de la mesa. Elecció del secretari/ària i del moderador/a de l'Assemblea

Irene: Obrim l'assemblea constituint la mesa de l'Assemblea. Formada per una secretaria que prendrà acta i

una moderadora que regularà les intervencions i torns de paraula a més de la Presidència.

La proposta per formar la mesa és:

• Com a moderadora: Maite Gorraiz, ex-membre de l'Equip de Coordinació i sòcia d'Esplac.

• Com a secretaria: Meritxell Moreno.

Irene: Obrim un torn de paraula per si algú té algun comentari sobre la composició de la mesa. Si no hi ha

objeccions s'aprova la composició proposada i la Maite Gorraiz i la Meritxell Moreno pugen a la mesa.

Irene: Tot seguit la Maite farà un repàs del funcionament de l'Assemblea.
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Maite Gorraiz: Tots els esplais teniu una infografia que us hem donat a l'arribada:

• Respecte l'estructura:

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

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

◦ Avui tindrem una pausa a mitja tarda i acabarem a les 21h aproximadament. Després soparem a

l'institut i hi ha organitzats quatre espais de nit.

Acord: 

• Aprovació de l’acta de l’assemblea

• Aprovació de l’Ordre del Dia

• Aprovació de la composició de la mesa.

• La incorporació d'esmenes en qualsevol 

d'aquests documents.

Aclamació: si no hi ha cap esplai que demani que 

algun d'aquests punts es voti s'aprovarà 

automàticament. 

En cas que algú demanés la votació s'aprovarien per 

majoria simple.

Acord: 

• L'aprovació de l'ordre del dia

• L'aprovació de l'acta de l'assemblea

• L'aprovació de l'admissió i expulsió de socis

• La incorporació d'esmenes en qualsevol 

d'aquests documents.

Majoria simple: Vots a favor > Vots en contra

Els vots en blanc i les abstencions no es tenen en 

compte.

Acord:

• La memòria de curs

• El pla de Treball

• El pressupost

• L'elecció de membres de l’Equico 

• L'aprovació de les resolucions

• L'aprovació de dels criteris de distribució

• La resta de propostes

• La incorporació d'esmenes en qualsevol 

d'aquests documents.

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

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

vots en blanc)

Acord:

• L'aprovació del Pla Estratègic de l'associació

• La incorporació d'esmenes en qualsevol 

d'aquests documents.

Majoria qualificada: Vots a favor > 2/3 dels quòrum

(quòrum: nombre total d'esplais presents a l'hora de

la votació amb dret a vot)
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Respecte els torns oberts de paraula:

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

participatives). Animar a la gent, sigui negativa o positiva. 

• Es farà un torn obert de paraules després de cada presentació i abans de votar.

• En principi sempre farem torns oberts de paraula (= pregunta resposta) i quan hi hagi més de 4

mans demanades o augmenti el  debat farem torn tancat (= s’anotaran totes les preguntes i  es

respondran i ja no es podran fer més preguntes, a no ser que per al·lusions es cregui oportú). 

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

per tancar.

Respecte les esmenes:

• Les esmenes s'han presentat abans de l'AGO. Només s'acceptaran esmenes que apropin posicions

per transaccionar: propostes aquí in situ a l’assemblea per apropar dues posicions: les posicions de

qui presenta la documentació i qui ha fet l'esmena. 

• El/la ponent primer farà la presentació del document i la moderadora anunciarà les esmenes (es

projectaran en pantalla) i convidarà a qui l'hagi enviat a explicar l'esmena.

•  Es presentaran les propostes de transacció si n'hi ha.

• L'esmena es sotmetrà a votació directament si no hi ha esmenes transaccionals. En cas que hi hagi

una  proposta  d'esmena  transaccional  s'escollirà  entre  el  l'esmena  original  i  la  proposta

transaccional; després es sotmetrà a votació el text amb més suport.

• Per escollir entre l'esmena transaccional i l'original es farà una votació, la que s'escull és aquella que

reculli més suports.

• Les esmenes transaccionals les pot presentar qualsevol persona present a la sala. Una persona que

vulgui presentar una esmena transaccional pot demanar ajuda d'algú del Gran Comitè per fer-ho. La

proposta ha d'estar ben definida en forma i escrita en paper.

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

presenten la documentació i qui presenta l'esmena.

Resolució d'urgència:

• S'ha presentat una resolució d'urgència que fa referència als fets ocorreguts a Catalunya durant els

darrers mesos. Aquesta resolució es va enviar, s'ha repartit a les inscripcions i hi ha còpies fora.

• Per presentar esmenes trobareu, si no n'heu agafat abans, fulls per fer-les a la taula exterior. Les

esmenes a aquesta resolució es podran presentar fins al final de la pausa del matí de diumenge,
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abans dels grups de treball, a la taula que hi ha a l'entrada.

Irene: Anima a tots els esplais a participar del torn obert de paraules i exposar les seves opinions de forma

constructiva.

Andrea (ex-monitora de la Tribu i sòcia d’Esplac) Pregunta si es farà un torn obert de paraula a cada punt. Es

respon que en cada punt corresponent s’explicarà com funcionarà el torn obert de paraula. En funció de

cada cas es farà després de cada punt concret o bé al final d’un seguit de punts.

Maite: Es fa la lectura dels esplais assistents. Som 45 esplais amb dret a vot (i 2 esplais nous que no poden

votar fins que hagi acabat el punt d'altes d'esplais.)

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

Maite: es passa a l'aprovació, si s’escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea. 

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

per poder deixar espais a la participació de la gent i poder fer un espai de grups de treball de qualitat.

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

donarà per aprovat. S'obre un torn obert de paraules.

Maite:  S'aprova l’ordre del dia.

4. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXVa AGO

Maite: Passem ara a l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXVa AGO (2016)

Maite: Es recorda que l'Acta s'aprova per aclamació així que si ningú no demana que es voti es donarà per

aprovat. S'obre un torn obert de paraules.

Maite:  S'aprova l’acta de la XXXVa AGO.

5. Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria del curs 2016-17

Presentació de la Memòria

Maite: Explica que es presentarà la memòria, l’informe de gestió del Gran Comitè i l’informe de gestió de la

Secretaria  General.  Després  de  la  presentació  de  la  Memòria  es  presentaran  i  votaran  les  esmenes  a

aquesta i  després es presentaran la resta de documents.  La votació de la  Memòria es farà després de

presentar els dos informes de gestió però. Es recorda que, tot i que sigui després, la votació es només sobre

la Memòria i no sobre els informes de gestió. Es convida a la Marta Cortina, l’Oriol Castro i l’Elvira Sauceda

perquè presentin la Memòria 2016-2017 i l’informe de gestió del Gran Comitè.

Marta, Oriol i Elvira: Es projectarà un vídeo d’un minut per presentar la memòria.
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PROJECCIÓ VÍDEO MEMÒRIA

Oriol : S'han presentat 2 esmenes ortogràfiques a la Memòria, des de l'esplai Bonaire i Farfalla. Les 2 

esmenes, referents a faltes ortogràfiques, s'han acceptat. S'obre un torn obert de paraula per la Memòria.

Maite: Es convida a la Marta, l'Oriol i l'Elvira a fer la presentació.

• Presentació de l'informe de gestió del Gran Comitè

Marta, Oriol i Elvira: es presenta l'informe de gestió del Gran Comitè.

• Presentació de l'informe de Gestió de la Secretaria General i votació de la Memòria

Maite: Es convida al Xavi Planas a presentar l'informe de gestió de la Secretaria General.

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

Maite:  S'obre un torn de paraula sobre la Memòria 16-17 i els informes de gestió.

• Andrea ex-moni de la Tribu i sòcia d’Esplac: ve en representació de la comi de Palestina. Aquest any

no apareixen a cap dels documents, no s’ha visibilitzat la feina que s’ha fet el darrer any i no estan al

Pla de Treball  que votarem pel curs que comencem enguany. Es responsabilitzen de la falta de

comunicació,  però  creuen  que  se  les  ha  invisibilitzat  completament  i  mostren  el  seu  disgust

respecte això. Alhora animen a tothom que vulgui conèixer el que estan fent a que s’adreci a elles i

a la paradeta que han muntat a fora durant l’AGO. Qüestiona el model de participació, reivindiquen

el seu model de participació en comparació al d’altres grups de treball d’Esplac que han sorgit i

funcionen per l’Equico. 

◦ Oriol respon: la memòria recull breument les activitats i el treball fet l’any anterior, no ho inclou

tot. A la memòria d’activitats internacionals si que estan detallades totes les activitats i treball

fet per part de la comi de Palestina.

Maite: Es convida al Xavi Planas a explicar la resposta a la carta de les ex-monis de l’esplai Eixam.

Xavi Planas: Explica la resposta a la carta de les ex-monis de l’esplai Eixam.

Maite: Es convida a l’esplai Eixam a parlar. 

Eixam: Està d’acord amb el que sortia a la carta de l’Equico i que es desvinculava de la carta de les ex-monis 

de l’Eixam.

Maite: S’obre un torn obert de paraula.

Laura de l’Esplai Bruixes i Bruixots:  en primer lloc recorda que és un posicionament consensuat com a
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Esplai i no una opinió personal. Defensen la forma en que l’esplai Eixam ha fet la difusió de la seva carta,

creuen que potser no s’ha manifestat el mecanisme de comunicació. I creuen que estan en desacord en la

línia que s’ha adoptat, creuen que ni la carta ni les actuacions acorden amb el que com a esplais amb

perspectiva feminista com a eina d’alliberament defensem. Creuen que davant de qualsevol cas d’abús,

agressió masclista, encobriment d’agressió, etc. s’hauria d’actuar i respondre donant suport incondicional a

les víctimes i mai qüestionar-les. Creuen que tota la gestió que s’ha fet ha encobert la situació i amb segons

quines frases o accions també s’ha «justificat» al Miquel Rueda.

Marc del Bruixes i Bruixot:  es suma al que ha dit la Laura i exposa el seu posicionament durant

l’AGO com a esplai:

◦ Com es pensava gestionar un conflicte que manifestament s’ha exposat obertament i amb un

fet tant greu? Com pretenia l’Equico i  Esplac posicionar-se de forma imparcial i  gestionar la

candidatura d’una persona acusada d’aquests fets?

◦ Han acordat que si el Miquel Rueda es presentés el votarien en contra perquè consideren que

una persona acusada d’aquests fets no hauria de ser membre dirigent ni referent educatiu de la

nostra entitat.

◦ No només estan en desacord amb la línia que s’ha portat amb aquest tema sinó amb altres

temes de gestió de l’entitat: com quina línia de treball s’ha seguit davant el bloqueig de les

subvencions o de suport a esplais que s’han manifestat per a donar resposta a aquest bloqueig.

Per la qual cosa exposen que votaran en contra de la secretaria general i  de la presidència

perquè consideren que són les màximes responsables d’aquesta gestió.

◦ Voldrien que es canviés la persona comissionada al CNJC.

◦ Volien animar a Esplac a que iniciés una via de treball  per a gestionar aquest conflicte i no

acceptés la candidatura del Miki Rueda. Però vist que ja no existirà tal candidatura qüestionen

quins són els mecanismes del RRI que recullen com es podria haver actuat en aquesta situació.

L’Equico demana uns minuts per a elaborar una resposta a tot el que s’ha dit. 

• Sara  de  l’Espurna de Gràcia,  en nom de tot  el  subsector  de  Gràcia:  s’addicionen totalment  a

l’aportació de l’esplai Bruixes. Pel que fa als fets creuen que no tenen prou informació i no poden

parlar dels fets. Votaran en contra de tot l’Equico i de la gestió que s’ha fet per part de la Secretaria

General i de la Presidència. 

• Dani Costa (en nom de l’Equico): donen les gràcies a totes les aportacions. Assumeixen que s’han
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donat errors en la gestió. Que van rebre la informació fa molt poc temps i que la informació els hi ha

arribat en comptagotes, el que han fet és amb les poques eines que tenien han intentat actuar el

millor que han pogut. Davant les últimes informacions que els hi van arribar, evidentment estan

d’acord en tot el que es comenta i amb l’actuació que critiquen donat el context i la gravetat de la

situació. 

• Xavi Planas: en cap cas han volgut encobrir a ningú sinó ajudar a l’esplai, ni victimitzar en aquest

cas al Miki. 

• Dani: com deia el Xavi han intentat fer-ho el millor possible i se’ls hi ha fet gran tot el que ha passat.

Ho assumeixen,  assumeixen  que  ens  falta  formació  i  protocols  sobre  com  actuar  en  aquestes

situacions. En aquest sentit recullen les demandes, perquè evidentment els mandats que assumia el

Miki  són  escollits  per  l’assemblea  i  recolliran  i  assumiran  tot  el  que  l’assemblea  decideixi  al

respecte. 

• Irene Torrecilla: donat les aportacions, posen els seus càrrecs a disposició. Si els esplais consideren

que les tasques de l’Equico no són de confiança poden ser votades inclús les persones que encara

no finalitzaven mandat podran ser ratificades també si s’escau i l’assemblea així ho vol. 

• Xavi Planas: volen afegir dos últims paràgrafs a la carta, per a posar sobre la taula una problemàtica

que passa sovint en els esplais. Els abusos i les agressions masclistes es donen molt més sovint del

que voldríem i també se’n donen a Esplac, com a entitat no hi ha cap marc de maniobra en aquests

casos i creuen que hauríem de tenir les eines per a saber actuar. Creiem que l’associació s’ha de

preocupar i ocupar d’aquestes situacions. 

• Laura del  Bruixes  i  Bruixots:  són conscients que per  part  de  l’Equico no hi  havia  cap voluntat

d’amagar  i  encobrir  aquesta  situació.  Creuen  que era  necessari  recalcar-ho  i  remarcar  aquesta

reflexió perquè són situacions per les quals lluitem a diari. Agraeixen a l’Equico que assumeixi els

seus errors i que proposi estratègies i mesures resolutives per a que no es tornin a donar situacions

similars.

Maite: Es dóna la Benvinguda als Esplais que acaben d’arribar. 

Maite: Es passa a la votació

VÍDEO MANDOS

Maite: Es comença fent una votació de prova. S'explica que es dirà que s'obre la votació, tothom tindrà uns 

segons per parlar i es preguntarà, abans de tancar la votació, si tothom ha votat. A la pantalla es veurà, 
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durant la votació, qui està votant i qui no. S'obre el torn de prova de la votació.

Maite: Es pregunta si tothom ha pogut votar i es tanca la votació de prova. 

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

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

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

39 3 6 48 0 48

Queda aprovada la memòria del curs 2016-17

Com que les altres esmenes han estat acceptades es passa a fer un torn obert de paraula sobre la Memòria.

Maite: Ara farem una pausa de 15 minuts. Tots els esplais heu de deixar el vot a la sortida i recollir-lo quan

torneu a entrar. Tornarem a començar, molt puntuals a les 19:40h.

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

Maite: Aquest any hem tingut moltes sol·licituds de persones que s'han volgut fer sòcies col·laboradores i

tenim una llista de moltes altes per aprovar. Es fa la lectura de la llista (50 noves sòcies) i s'explica que es

votaran en bloc. 

Noves altes de socis i sòcies (50): Adrià Carrasco Quesada, Ariadna Virgili Bonilla, Claudia Luna Massuet,

Elias Cabrera Oliver, Eulàlia Comas Codina, Iris de Melño Bueno, Joana Pinyol Sans, Manuel Escudero López,

Marc Pibernat Rosés, Meritxell Marin Casas, Patricia Barrera Fajardo, Pau Sanchez Castelló, Xénia Domènech

Hinojosa, Zoe Ruiz De Haro, Oriol Puig Rodriguez, Adela Farré Cuberes, Maria del Vinyet Vidal Vargas, Gerard

Segura Magallon,  Agnès Altarriba Guerrera,  Sandra  Benaiges  Torres,  Izan Mengual Carbonell,  Francesca

Nogales Talan, Mireia Quintana Ruiz,  Mª Ángeles del Río Sáez, Maria Isabel Enri Martínez, Oriol Corbella

Cervelló,  Pau Campderrós  Alonso,  Anna Julià  Verdaguer,  Pere  Roig  Lafon,  Maria  Bargués i  Ribera,  Alba

Lafarga Magro, Miquel Martorell Faus, Marta Delprat Pons, Andrea Vilches Arcas, Miquel Ruscalleda Bota,

Jordi Manresa Casals,  Ada Puig Agea, Clàudia Martínez Bassedas, Gerard Dueñas Cuatrecasas, Maria Homs

Bassedas, Clara Bosch Teixidó, Clara Llimona Cuscó, Maria Costa Munné, Rafael Balagué Rojo, Laia Alegre

Tudela,  Joan Farré  Oliver,  Marina  Montiel  Claver,  Anna  Fuentes  Lloveras,  Pau  Peralta  Martínez  i  David

Rodríguez de la Mano.

Maite: Es pregunta si algú té alguna objecció en votar en bloc. Si no es passa a la votació. Els socis s'aproven

per majoria simple. 

S'obre el torn de votacions altes i baixes de socis i sòcies:
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Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 2 47 2 49

Queden aprovades les altes i baixes de socis i sòcies

Irene: Dóna les gràcies a totes les persones sòcies i recorda quina és la situació econòmica de l'associació, 

molt exposada. Es recorda que tothom es pot fer soci per 10€ a l'any si és moni o dirigent al web o a la taula

de l'entrada.

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

Irene:  Som de les poques federacions que tenim criteris de sortida. El criteri és donar de baixa els esplais 

que porten 5 cursos sense funcionar, i seguir treballant perquè els esplais d'Esplac comparteixin el model 

voluntari i associatiu. Aquest curs proposem donar de baixa els esplais ABP Sitges i el Serrallonga per una 

inactivitat prolongada.

Maite: Es proposa donar de baixa els esplais ABP Sitges i l'esplai Serrallonga. Obrim un torn de paraula.

Altes de nous esplais:
• Presentació de l'esplai Ilargia

Maite: Es crida l'esplai Ilargia a presentar la seva candidatura.

Esplai Ilargia: l'esplai fa la seva presentació.

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

S'obre el torn de votacions:

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

47 1 1 49 0 49
Queda aprovada l’entrada de l’Esplai Ilargia a Esplac, al sector Barcelona.

Irene: Es dona a l’esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot.

• Presentació de l'esplai el Cep

Maite: Es crida l'esplai El Cep a presentar la seva candidatura.

Esplai El Cep: l'esplai fa la seva presentació.

VÍDEO EL CEP

Maite: Es passa a la votació per aprovar l'entrada d'aquest nou esplai. S'obre el torn de votacions:

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

49 0 0 49 0 49
Queda aprovada l’entrada de l’Esplai El Cep a Esplac, al sector Bages-Berguedà.

Irene:  Es dona a l’esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot.
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Irene: Ara som 106 esplais federats a Esplac i, a més, tenim els següents socis observadors nous: L’Esplai 

Draks de Castellterçol i L’Esplai El Creixent de Folgueroles.

AUDIO BOMBA

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

Maite: Presentació de candidatures i elecció dels membres de l'Equico. Per a fer-ho més ràpid i lleuger es

farà a l’antiga, amb vots en paper. 

S’han posat a disposició tots els càrrecs de l’Equico, la secretaria i la presidència. De tal manera que, si algun

esplai ho demana, els càrrecs de l’Àlex i l’Eduard seran ratificats de nou. En cas que cap esplai ho demani, es

mantindrien els seus càrrecs un any més de mandat. Dos esplais ho han demanat. 

Maite: Torn obert de paraula i dubtes sobre la votació de la ratificació. 

Com que hi ha dos esplais que ho han demanat, es procedirà a la votació de si entren també a la ratificació

l’Eduard i l’Àlex (tot i no haver finalitzat el seu període de càrrec).

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

30 13 6 49 0 49
Es ratificarà doncs, també, la candidatura dels càrrecs de l’Àlex Fajardo i l’Eduard Fernando.

Irene Torrecilla: Explica la situació a l'Equip de Coordinació:

• A la Marta Cortina i a l’Oriol Castro se’ls hi acaba el mandat i no renovaran. 

• Hi ha 3 noves candidatures, la Caterina Pedregal, la Patrícia Barrera i la Irene Nadal.

• A en Dani Costa, en Ramón Sagalés i a Irene Torrecilla se’ls hi acaba el mandat i es presenten a 

reelecció (Irene Torrecilla es presenta a la presidència). 

Es presentaran tots i després de cadascun s’obrirà un torn de paraules per a dubtes previs a la votació o

sobre la candidatura en qüestió.

Es presentaran primer els membres que es presenten de nou a l’Equico, després es ratificaran els càrrecs de

l’Eduard i l’Àlex. Per últim es presentaran les noves candidatures de la Paty, la Irene Nadal i la Kate.

Un cop presentades totes, es procedirà a votar en paper totes les candidatures de cop.

Maite: Crida una a una les persones que es presenten de nou a l'Equico perquè facin la seva

presentació individual.

Dani Costa: fa la seva presentació.

Ramon Sagalés: fa la seva presentació.

Eduard Fernando: fa la seva presentació.

Àlex Fajardo: fa la seva presentació.
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Presentació dels nous membres que es presenten a l’EquiCo:

Caterina Pedregal: fa la presentació

Patrícia Barrera: fa la presentació

Irene Nadal: fa la presentació

Es comprova el quòrum. L'elecció dels membres de l'equip de coordinació és per majoria absoluta. Per 
aprovar la reelecció o entrada de noves persones membre fan falta el 50% dels vots a favor.

Presentació i elecció de la Irene Torrecilla per a la Presidència 
Irene Torrecilla: fa la presentació
Irene: Explica que aquest és el nou equip. Ara demanem la ratificació de la Secretaria General.

Presentació de la candidatura i elecció del Secretari General, Xavi Planas.
Irene: Explica què és la Secretaria General.

9. Votació EquiCo i Secretaria General

Torn de paraula previ:

• Membres de l’EGS:  recorden que darrere de tots els càrrecs hi  ha persones i  que no es te en
compte la valoració positiva de l’esforç que han fet. Que creuen que s’hauria de votar a favor de
l’Equico. 

• Martí  de  l’Esplai  Garbí:  considera  que  l’aportació  de  l’EGS  ha  estat  totalment  fora  de  lloc  i
vergonyosa. Que no troba be que s’hagi fet de forma pactada entre alguns EGS només i que reflexa
la organització vertical de poder que hi ha a l’associació.

• Pau Campderrós EGS  BCN: recorda que no demanen el vot, han sortit a dir que han succeït uns fets
molt lamentables, no sabem què ha passat perquè ens ha arribat a tots la informació amb hores de
diferència a l’AGO i simplement han fet una reflexió sobre la votació. Potser han errat al demanar el
vot cap a un sentit perquè no ho han de fer com a dirigents d’Esplac. Que s’ha sentit incòmode.

• Laura de l’Esplai Bruixes i Bruixots: no es per valorar l’intervenció de l’EGS sinó per fer una reflexió
de que s’està tenint un debat molt intens que és bo i enriquidor. Que si abans no passaven aquestes
coses es perquè no es valoraven i que es un pas de maduresa en l’associació. Que estem tenint un
debat polític i que hi entren en joc emocions, que intentem ser més objectius i no personificar les
acusacions.  Que  probablement  moltes  persones  s’estan  sentint  qüestionades  i  emocionalment
cremades. Que hauríem de pensar en espais de cura en l’AGO per a que no passin coses en aquest
sentit.

• Marc de l’Esplai Clupi: que no s’ha qüestionat persones sinó que el que es qüestiona no és com s’ha
actuat sinó com s’ha donat la informació. Que s’hauria d’haver compartit aquesta informació si era
sobre una persona que es presentava a l’Equico. Que creu que davant d’això hi ha hagut una manca
de transparència en l’acció i que no tenen prou informació com per poder votar, que encara que
tinguin una estona per reflexionar no és suficient.

• Ramon Segalés: va ser ell qui va parlar amb el Garbí sobre un parell d’esmenes, diu que se’ls hi
explicava com es podia fer millor per a que es pogués votar millor. Ell va recomanar que es fessin
dues esmenes en lloc d’una on plantejaven dos canvis per a facilitar que es votessin tots dos canvis.
L’altra esmena era la partida sobre els desplaçaments, el que se’ls hi va explicar es que si es reduïa
aquesta partida no podrien reunir-se tant com ho feien i no es podria fer tanta feina. Que si han
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considerat que amb això se’ls ha pressionat que li sap greu, però que en cap cas era així.

• Alícia EGS Vallès Occidental: explica tota la situació del Miki i com s’ha viscut.

• Irene Torrecilla: que l’al·lusió al seu discurs li hagués agradat que li fes durant el seu discurs, que
l’Equico i  l’EGS estan  totalment  al  mateix  nivell  que tothom i  que  tot  el  que es  fa  o  quan es
relacionen ho fan de la forma més humil possible. Que no parlava de bàndols sinó de rols.

Es demana a Xavi Planas que pugi a l’escenari a presentar-se.

Presentació Xavi

Torn de paraules de la presentació del Xavi:

• Sara Bon Aire:  Demana esperar a demà votar, per a que cada esplai voti reflexionant i amb un
temps de calma. Que si voten ara ho faran des del que senten ara com a persones i que ni per a
Esplac, ni pels esplais ni pels infants i joves seria positiu fer-ho ara. 

• Adrià Guspira: Creuen que és important que també ho comentin amb les assemblees dels esplais.
Que  és  un  tema  que  per  a  alguns  els  hi  ha  agafat  de  nou  i  que  necessitarien  el  suport  de
l’assemblea per a no decidir-ho les persones representants que estan aquí. 

• Jordi del Torxa: Proposa que la solució no és votar en contra i tirar-ho tot.

• Pau de l’Espurna de Gràcia: Si es vota, l’Espurna de Gràcia votarà nul perquè creuen que s’hauria de
consultar amb l’assemblea.

• Carla del  Drac Màgic:  li  pregunta si  creu que ha de seguir  en aquest càrrec després d’aquesta
situació. Que exposi per què hauria de seguir en el càrrec després d’aquest error.

◦ El Xavi respon dient que dels errors se n’aprèn, que si el ratifiquen en el càrrec que intentaria
buscar totes les estratègies possibles per a que no tornin a passar coses així.

Pertoca a la mesa decidir si es vota avui o demà. La mesa decideix posposar la votació a demà al matí.

Irene: 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 al pati de l'institut i després hi haurà diverses activitats de nit.
• Les activitats són les següents: Sala per jocs de taula / Sala per cine / Joc de nit i guitarreo a un

terreny a l’aire lliure.
• L’Ajuntament ens ha donat permís per utilitzar el terreny per al guitarreo fins les 2h de manera

respectuosa. La policia local sap que estem allà.
• A la nit es tancarà l'escola les 2:30h. Demanem a tothom que arribi a l'hora i que respecti el descans

de  la  gent  que  hi  hagi  i  de  la  gent  del  voltant  de  l'institut.  Si  algú  es  vol  quedar  xerrant
tranquil·lament, deixarem una aula oberta tota la nit.

• Recordem que al voltant i a l’interior de l’escola no es pot beure ni fumar. Demanem a tothom que
no s'hi quedi.

• Recordem que l'esmorzar al dia següent és a les 8 al teatre per totes aquelles que demanéssiu els
àpats de diumenge. Al llevar-nos cal que fem les motxilles ràpidament i les deixem allà on hem
dormit. Al migdia recollirem les motxilles i les durem a una sala del teatre.
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Diumenge 26 de novembre de 2017 

Maite: Dona la benvinguda a l'Assemblea un altre cop.

Després de llegir l’acta de tots els acords i  aportacions d’ahir,  es procedeix a comprovar el quòrum de
l’Assemblea i a votar els càrrecs de l’equip de coordinació, presidència i secretaria general. 

Es comprova el quòrum: 59 esplais amb dret a vot a la sala.

• Martina de l’Explai Eixam: en primer lloc volen dir que com a Eixam és desvinculen de qualsevol
comunicat no oficial de les cartes de les ex-monis. Igualment volen expressar la seva postura perquè
els hi toca de prop i perquè les monis d’altres esplais els hi havien demanat saber la seva posició. 

• Juanka de l’Eixam: creuen que s’ha de visibilitzar el cooperativisme i la poca transparència amb la
que s’ha gestionat tot plegat, pel que votaran en blanc en mode de fer una reivindicació i fer visible
la seva disconformitat.

Es recorden les indicacions per a les votacions i les condicions de que els càrrecs s’escullin per majoria
absoluta. El recompte el faran el Marc Martínez del Botó i Alba Ferrer del Cent Teies.

Mentre es fa el recompte es procedeix a la votació de la divisió del sector Vallès.

Maite: L'elecció dels membres de l'equip de coordinació és fa per majoria absoluta. Per aprovar la reelecció
o entrada de noves persones membre fan falta el 50% dels vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

Dani Costa 43 4 7 54 5 59

Ramon Segalés 32 14 7 53 6 59

Eduard Fernando 29 13 8 50 9 59

Àlex Fajardo 35 5 10 50 9 59

Caterina Pedregal 45 3 6 54 5 59

Irene Nadal 39 8 7 54 5 59

Patricia Barrera 45 3 6 54 5 59

Irene Torrecilla 35 12 6 53 6 59

Maite: Es comprova el quòrum. La ratificació del secretari general es fa per majoria absoluta. Per aprovar-lo
fan falta el 50% dels vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

31 12 11 54 5 59
Queden aprovats i ratificats tots els càrrecs del nou equip de coordinació.

L’Equico considera que caldrà reflexionar i  analitzar els resultats d’aquestes votacions perquè potser no
serien els que els hi hagués agradat i creuen que caldrà treballar-hi. Seguim amb l’Assemblea.
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10.Ratificació de la dissolució del sector Vallès d'Esplac

Maite: El següent punt és la ratificació de la proposta de dissolució del sector Vallès d'Esplac. Es convida a 
les representants del sector a parlar.
Vallès Oriental i Occidental : fan la presentació algunes membres dels dos sectors.
Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes
Maite: Es comprova el quòrum. La dissolució i creació de nous sectors s'ha d'aprovar per majoria absoluta. 
Fan falta el 50% dels vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

58 0 1 59 0 59

Queda aprovada la dissolució del sector Vallès

11. Ratificació de la creació del sector Vallès Oriental

Maite:  El  següent punt és la ratificació de la proposta de creació del sector Vallès Oriental d'Esplac. Es
convida a a les representants del sector a parlar.
Vallès Oriental: fa la presentació
Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes
Maite: Es comprova el quòrum. La dissolució i creació de nous sectors s'ha d'aprovar per majoria absoluta.
Fan falta el 50% dels vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

56 1 2 59 0 59

Queda aprovada la creació del sector Vallès Oriental

12. Ratificació de la creació del sector Vallès Occidental

Maite: El següent punt és la ratificació de la proposta de creació del sector Vallès Occidental d'Esplac. Es
convida a a les representants del sector a parlar.
Vallès Occidental: fa la presentació
Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes
Maite: Es comprova el quòrum. La dissolució i creació de nous sectors s'ha d'aprovar per majoria absoluta.
Fan falta el 50% dels vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

55 4 0 59 0 59

Queda aprovada la creació del sector Vallès Occidental
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13. Examen i aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic 2017-2020

Maite: Continuem l'assemblea amb l'aprovació del Pla Estratègic. El presentaran la Irene, l'Àlex i l'Alícia

Irene, Àlex i Alícia: fan la presentació

Maite: S'han presentat 5 esmenes al Pla Estratègic, la primera (PE-1) de l'esplai Bonaire i Farfalla, referent a
una correcció de puntuació, s'incorpora directament. Es convida als esplais que han presentat les altres
esmenes a apropar-se a l'escenari: Bonaire, Farfalla, Totikap, Espurna i Boix. Es convida als esplais Bonaire i
Farfalla a presentar l'esmena PE-2 referent a la correcció de Gènere d'un objectiu.

Bonaire i Farfalla: presenten l'esmena PE-2.

Irene, Àlex i Alicia: entenem que l'esmena té sentit i demanem el vot a favor d'aquesta.

Maite: Les esmenes al Pla Estratègic s'aproven, com el Pla Estratègic, per una majoria qualificada de 2/3
dels vots. Fa falta que més del 66% dels esplais presents hi votin a favor per incorporar-la. S'obre el torn de
votacions:
Hem donat la benvinguda a dos esplais més que s’han incorporat ara, som 61 esplais amb dret a vot ara
mateix.

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

58 0 3 61 0 61
Queda aprovada l’esmena PE-2

Es convida l'esplai Totikap a presentar l'esmena PE-3 que fa referència a la descripció del valor de 
voluntariat.

Totikap: presenten l'esmena PE-3.

Irene, Àlex i Alícia: entenem els arguments però creiem que el text no diu això.  Valorem que el voluntariat 

potencia un rol de lideratge, sempre positiu, i que va molt més enllà de la iniciativa.

Maite: S'obre el torn de votacions:

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

22 19 10 61 0 61
No s’aprova l’esmena PE-3
Es convida l'esplai Espurna a presentar l'esmena PE-4 que fa referència a un objectiu específic.

Espurna: presenten l'esmena PE-4.

Irene, Àlex i Alícia: demanem disculpes per l'error que ha detectat l'Espurna i demanem el vot a favor de 

l'esmena.

Maite: S'obre el torn de votacions:

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

60 1 0 61 0 61
Queda aprovada l’esmena PE-4
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Maite:  Es  convida  l'esplai  Boix  a  presentar  l'esmena  PE-5  que  fa  referència  a  l'objectiu  estratègic  de
potenciar el discurs dels esplais.

Boix: Expressen el seu agraïment i valoració en la redacció de tots els documents, que saben que suposa un

gran esforç  recollir  totes  les  aportacions  i  demandes i  convertir-les  en objectius.  Tot  seguit,  presenten

l'esmena PE-5.

Irene, Àlex i Alícia: s'explica que s'ha presentat una proposta de transacció que ja es va enviar. Es defensa

votar a favor de la proposta de transacció.

Maite: Quant tenim sobre la taula una esmena transaccional el circuit a seguir és el següent. Primer es tria
quina de les dues esmenes es sotmet a votació si l'original o la proposta de transacció i després es vota si
s'incorpora o no l'esmena. Per tant, votarem, en primer lloc, quina esmena incorporem. S'obre el torn de
votacions:

Vots a favor de 

l'esmena original

Vots a favor de l'esmena 

transaccional

Vots en Blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

4 52 5 61 0 61
Preval l’esmena transaccional

Ara passarem a votar si incorporem o no l'esmena transaccional a la documentació del PE. 
S'obre el torn de votacions:

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

52 2 7 61 0 61
Queda incorporada l’esmena PE-5

Maite:  Tot  seguit  passem a votar el  document sencer.  S'han incorporat les esmenes:  PE-2,  PE-4  i  PE-5
(esmena transaccional) i s'han descartat les esmenes PE-3 i la original de la PE-5. Abans de votar però s'obre
un últim torn de paraula.
Maite: Com les esmenes que acabem de votar el Pla Estratègic s'aprova per majoria qualificada, el 66% dels
vots a favor. S'obre el torn de votacions:

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

56 1 4 61 0 61

Maite: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats: queda aprovat el Pla de treball

14. Examen i aprovació, si s'escau, del Pla de Treball del curs 2017-18

Maite: Passem al punt de Pla de Treball. La presentació es farà conjuntament amb el Pressupost. Es convida

a l'Eduard, al Ramon, al Dani Costa, a la Maria Llimona, al Cristian, al Marc Pibernat a la Irene Nadal, a la

Caterina Pedregal i a la Paty Barrera  a presentar els documents.
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Eduard : fa la presentació de les accions ordinàries i del pressupost.

Maite: S'han presentat 2 esmenes a aquest apartat. Es convida a l'esplai Garbí a presentar l'esmena PT-1 i
PT-2.

Garbí: presenta l'esmena PT-1 i explica també la proposta de l’esmena PT-2.

Eduard: Demanem el vot en contra de l'esmena que entenem que elimina una part essencial del que és

l'atenció personalitzada. Creiem que trenca amb la idea anterior en relació a l’atenció personalitzada.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Alan de l’Eixam:  no veuen bé el color verd de la pantalla on es presenta el text alternatiu que

proposa l’esmena del Garbí.
• L’Eduard el llegeix en veu alta
• Núria del Puig Castellar Pregunten per què no hi ha transacció d’aquesta esmena incloent les dues

opcions. Perquè no s’ha entès que són dues esmenes per separat. La Núria feia l’aportació de que
abraçar i acompanyar podrien considerar-se sinònims perquè els hi donem el mateix sentit. Pel que
es pregunta si seria una transacció in situ.

• L’Eduard li respon que són dues esmenes (supressió i addició del text alternatiu), pel que s’ha de
votar en primer lloc si s’elimina la primera part i després si s’incorpora el text alternatiu.

• Es pregunta a la Núria si volen proposar una transacció in situ de la primera esmena, incloent el
verb acompanyar en lloc d’abraçar.

• La  Núria del Puig Castellar proposa fer aquesta transició  in situ a l’esmena PT-1:  no treure tot
l’apartat abraçar i canviar la paraula abraçar per acompanyar.

• L’Esplai Garbí ha proposat una altra transacció  in situ que inclou les dues esmenes, però no es
poden fer transaccions de fusionar totes dues perquè encara no han acceptat l’esmena.

Maite: Les esmenes al Pla de Treball i al Pressupost, com els documents, s'aproven per majoria absoluta.
S'obre el torn de votacions:

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

21 32 8 61 0 61
No s’aprova l’esmena PT-1

Garbí: presenta l'esmena PT-2

Eduard: Demanem el vot en contra de l'esmena que entenem que elimina una part essencial del que és
l'atenció personalitzada.
Maite: S'obre un torn de paraula.
Maite: S'obre el torn de votacions:

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

22 27 12 61 0 61

Maite: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats: No s’aprova l’esmena PT-2 
Es dona la paraula al Ramon per seguir amb la presentació.
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Dani : fa la presentació del projecte de Drets dels Infants.

Dani : fa la presentació del projecte de Gestió de conflictes.

Maria L i Pau: fa la presentació del projecte d'Inclusió i Diversitat.

Cristian: fa la presentació del projecte de Locals dels esplais.

Marc : fa la presentació del projecte de millora del finançament.

Irene Nadal: fa la presentació de l'Esplaiada 2018.

Maite:  S'han  presentat  2  esmenes  a  l'Esplaiada,  una  al  Pressupost  original  i  una  altre  al  Pressupost
reformulat. Es crida als esplais Espurna i Garbí a presentar-les.
Entenem que com que el pressupost reformulat no es portarà a terme finalment perquè hem rebut la
subvenció de la generalitat, només es presentarà l’esmena al Pressupost original.

Espurna: presenta l'esmena PT-3

Irene Nadal: Demanem el vot en contra de l'esmena perquè dificulta molt la gestió de l'Esplaiada, dificulta

el compliment de la Carta de gestió de recursos i genera unes diferències innecessàries entre infants.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Pol del Totikap: creuen que l’esmena del pressupost reformulat s’hauria de tenir en compte perquè

malgrat que el document no s’inclogui en el PdT d’enguany que es pugui exposar 
• Arnau del GMM: Proposa una reflexió sobre el fet de portar-se els àpats i evitar el consum, no

només no potenciar un consum no responsable si no que es pugui triar i no consumir.
• Dani EGS PGA: fa la reflexió de que no sempre portar-s’ho de casa i no consumir és el mateix que

estalviar.
• Guillem del  Totikap:  està  d’acord  amb l’esmena plantejada (PT-3)  i  que no és  només que ens

portem el menjar de casa per a estalviar diners, sinó perquè els àpats que es preparen es fan abans
i si les persones al final no participen totes suposarien pèrdues de menjar i com a Esplac no creu
que es vulgui potenciar el llençar aliments.

• Àlex Fajardo: recollint moltes de les propostes, recorda que l’Equico no demana votar a favor o no
de l’esmena perquè creuen que els arguments ja s’han donat i que qui ha de decidir-ho són els
esplais i que no fa falta entrar de nou en el debat. 

• Irene Nadal: el fet de poder votar l’esmena fa que els esplais puguin decidir si volen portar els àpats
o no.

Maite: Les esmenes al Pla de Treball i al Pressupost, com els documents, s'aproven per majoria absoluta.
S'obre el torn de votacions:

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

32 21 8 61 0 61
Queda aprovada l’esmena PT-3 al PdT i Pressupost sobre el pressupost de l’Esplaiada.
Maite: No es votarà l’esmena PT-5 perquè finalment no s’inclourà el document de pressupost reformulat.
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Cate i Paty : fan la presentació del projecte de Participació i Territori

Maite: S'ha presentat 1 esmena al projecte de Pla de millora del Finançament. Es crida a l'esplai Isard-Flor
de Neu a presentar-la.

L’esplai Isard: presenta l'esmena PT-4

Cate: Demana el vot a favor de l'esmena.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Marc del Bruixes: li donen tot el suport a l’esmena, pregunten com es portarà a terme quin tipus de

finançament privat es té en ment anar a buscar. 
• Eduard:  una  és  sobre  els  socis  i  sòcies  col·laboradores,  l’altra  estudiar  com  desenvolupar  uns

protocols  i  a  quin tipus d’entitats i  empreses  es  pot  arribar.  Per exemple, amb la Fageda amb
l’última Monifesta’t van aconseguir que col·laboressin amb els iogurts. Llavors estudiaran tot el que
es pugui fer per a aconseguir més finançament.

• Xavi:  que estan totalment a favor  de l’esmena i  evidentment  en totes les  gestions que es fan
s’intenta aplicar la carta de consum responsable, pel que és una cosa que donaven per fet per això
no s’havia inclòs en el text. Però que estan totalment a favor de posar-ho.

Maite:  Les esmenes al Pla de Treball i al Pressupost, com els documents, s'aproven per majoria absoluta.
S'obre el torn de votacions:

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

57 1 2 61 0 61
Queda aprovada l’esmena PT-4

Maite: Tot seguit es faran les votacions dels 3 documents. Es començarà pel Pla de Treball i es seguirà pel
pressupost original i la reformulació. Al Pla de Treball s'hi hi han inclòs les esmenes PT-3 i PT-4. L’esmena PT-
5 no s’ha tingut en compte perquè el document que esmenava ja no serà inclòs en el PdT. L'aprovació és per
majoria absoluta. 

S'obre un torn de paraula abans de votar:
• Marta de l’esplai GMM: agafa el micròfon en nom del projecte de Palestina. Es troben que no estan

visibilitzades en la memòria del curs passat i no incloses en el pressupost del curs vinent. Que fins al
divendres han estat desvinculades d’Esplac i que després de reunir-se la única forma que han trobat
de visibilitzar-se ha estat a través de formar part de les accions ordinàries internacionals. Explica les
fases del projecte de brigades a Palestina, la tercera fase és el retorn del projecte que consideren
que és la part més important del projecte, ja que un cop han anat a Palestina el projecte s’ha fet
tangible i que són molt conscients que aquest projecte pretén ser a llarg termini crear aprenentatge
en tot Esplac i crear llaços amb entitats de lleure de Palestina. Han estat l’únic GT autogestionat de
tot Esplac, que l’única vinculació que han tingut el darrer any ha estat a través del correu de la
comissió  internacional  i  que  consideren  que  Esplac  ha  de  ser  una  eina  per  a  facilitar  aquests
projectes. Que per a elles el suport tècnic i l’Equico han de facilitar tota la informació de terminis de
documentació, AGO, etc. Que quan van fer el PdT no van rebre cap informació i que no coneixen les
línies de treball que tenen. Que no se les ha visibilitzat ni fet un seguiment o acompanyament. Que
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van enviar un correu a la comissió internacional el 17 de setembre exposant l’estat del projecte. No
van presentar esmenes perquè no es veien representades en la documentació com per a poder
esmenar-les. Però que tampoc se’ls hi ha facilitat la proposta de que ho fessin. 

• Eduard: que continuen reunint-se amb la comissió internacional per a poder continuar amb aquest
seguiment.

Procedirem a votar el Pla de Treball 2017-2018
Maite: S'obre el torn de votacions:

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

52 5 3 60 1 61

Queda aprovat el Pla de Treball

VÍDEO SECTORS

15. Examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost per l'any 2018

Maite: Es passa a la votació del Pressupost original. 
S'obre un torn de paraula.
Maite: S'obre el torn de votacions:

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

55 3 3 61 0 61

Queda aprovat el pressupost original

Maite: No es procedirà a votar el pressupost modificat perquè no farà falta incloure’l.
Maite: Tot seguit s'explica com funcionarà la resta del matí:  Aplacem els grups de treball per a tenir temps 
d’acabar la resta.

DINAR

16. Elecció de les i els representants de les comissions

Maite: es passa al punt de l'elecció dels representants de les comissions al GC.

Irene: Explica que fruit dels debats que s'han produït al Gran Comitè s'ha decidit que cada comissió tingui

unes persones que les representin al Gran Comitè i en els debats que s'hi duen a terme. Aquest curs es

presenten 4 candidatures, 2 per cada comissió. De la comissió de Gènere es presenten la Laura i el Martí de

l'esplai Turons i de la Comissió Reduint Petjada l'Alícia de Gatzara i el Jordi del Gatzara.

Els membres de la comissió de Gènere es presentaran conjuntament i  després se’ls votarà a cadascuna

individualment.

Vídeo presentació Laura i Martí.

Maite: Convida a la Laura i al Martí a parlar. 

Laura i Martí: fan la seva presentació.
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Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
Maite: Es comprova el quòrum. L'elecció es fa per majoria absoluta. 
Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots a favor. 
S'obre el torn de votacions de la Laura Aresté:

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

54 0 2 56 0 56
Queda aprovada Laura Aresté com a representant de la comissió de Gènere

S'obre el torn de votacions del Martí:

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

54 1 1 56 0 56
Queda aprovat en Martí com a representant de la comissió de Gènere

Maite: Es tanca la votació i es llegeixen els resultats . Es passa a l'elecció de la següent persona. Es convida a
les membres de la comissió de Reduint Petjada a parlar.

Es  presenten  les  membres  de  la  comissió  de  Reduint  Petjada  conjuntament  i  després  se  les  vota
individualment:

Alícia i Jordi: fan la presentació.

Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
• Pau del Guaital: com ho han de fer per a participar?
• Alícia: tenen un grup de whatsapp i comuniquen també les dates de les reunions, així com mail de

contacte. Qui vulgui al final de l’AGO es poden apropar i els hi expliquen el que necessitin i com
poder formar-ne part.

Maite:  Es comprova el quòrum. Fem repàs dels esplais que estan a la sala, perquè no ens quadrava el
quòrum i repetim la votació. L'elecció es fa per majoria absoluta. Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots a
favor. 

S'obre el torn de votacions de l’Alícia:

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

52 2 3 57 0 57
Queda aprovada l’Alícia com a representant de la comissió Reduint Petjada

S'obre el torn de votacions del Jordi:

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

45 3 7 55 2 57
Queda aprovat en Jordi com a representant de la comissió Reduint Petjada

VÍDEO ESCOLA D’ESPLAC
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17. Elecció de l'interventor de comptes

Irene: Explica que l'interventor de comptes és la persona que, des d'una visió política fa un informe del 

tancament econòmic de l'associació i, des de l'any passat, de la proposta de pressupost. Es vol que sigui una

visió complementària a la que aporta l'auditoria, de tall més tècnic. Aquest any, després de diversos anys 

amb el Marc Enrich ocupant el càrrec, presentem al Jordi Manresa, antic gerent d’Esplac.

Maite: Convida al Jordi a parlar.

Jordi: fa la presentació.

Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
• Hector Esplai Totikap: no els hi sembla adient que la persona que en el seu moment va portar 

comptes d’Esplac revisi ara els comptes, que ho troben poc transparent.
• Jordi: no fa cap auditoria de comptes, sinó veure la coherència entre el PdT, visió i valors d’Esplac 

amb la seva gestió de comptes. Si guarda coherència allò que diem amb allò que fem.
• Eduard: buscaven un perfil que complís el perfil de l’interventor de comptes, que conegués l’entitat 

i creiem que el Jordi era la persona adient perquè te la doble visió, de persona que ha treballat dins 
l’entitat i d’algú que ara ho veu objectivament des de fora. 

Maite: Es comprova el quòrum. L'elecció es fa per majoria absoluta. Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots
a favor. S'obre el torn de votacions:

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

37 5 15 57 0 57
Queda aprovat en Jordi Manresa com a interventor de comptes

18. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de distribucions als sectors geogràfics

Maite: A continuació l'Eduard Fernando presenta la proposta de criteris de distribució als sectors. 

Eduard Fernando: fa la presentació.

Maite: S'han presentat 7 esmenes a la proposta de criteris  de distribució. S'han fet  dues propostes de
transacció en aquestes. Es convida a l'esplai Boix a presentar les esmenes de la 1 a la 4. Les presentaran una
a una i les votarem individualment.

Boix: presenten l'esmena DS-1.

Eduard Fernando: És interessant el que proposen però entenem que l'esmena no té sentit perquè ja es

donen punts per a la distribució als esplais per a fomentar la seva participació. La participació de cada esplai

és cosa seva i no del sector en sí.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Anna del  Refugi:  entenen que la  participació  és  important,  però  que d’aquesta  manera  s’està

castigant al sector per la implicació que tinguin els esplais i no com a sector. No respondria al que
hem parlat aquest matí d’abraçar als esplais i respondre a les seves necessitats.

• Eduard: el que s’ha tingut en compte és que quan es va demanar des dels sectors obrir un debat
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que hi hagués un pressupost que respongués a la seva participació. Que el criteri de participació
dels sector havia de ser important.

• Tito EGS Barcelona: intentem evitar parlar de premiar o castigar a sectors per les distribucions.
• Jota del Boix en resposta a les aportacions: seria important reflectir a les distribucions dels sectors

una millor comunicació, implicació i que el que es pretén és premiar als sectors.

Maite:  Les  esmenes  als  criteris  de  distribució  s'aproven  per  una  majoria  absoluta.  S'obre  el  torn  de
votacions:

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

15 23 18 56 1 57
No queda incorporada l’esmena DS-1 en la proposta de distribució.

Boix: presenten l'esmena DS-2 (subvencions i/o convenis estructurals).

Eduard Fernando: el Gran Comité hi estan d’acord i es demana el vot a favor de l'esmena. No entenem que 

sigui negatiu i creiem interessant fomentar la participació.

Maite: S'obre un torn de paraula.
Maite: Les esmenes als criteris de distribució s'aproven per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

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

39 5 12 56 1 57
Queda incorporada l’esmena DS-2

Boix: presenten l'esmena DS-3 (demanen 1 punt sencer per participant de les activitats)

Eduard Fernando: creiem que l'esmena que es proposa generaria moltes diferències entre les activitats de 

sectors més grans i més petits, fomentant que els sectors grans rebessin molt més. La primera proposta va 

ser d'un punt per participant però després de parlar-ho al Gran Comitè es va baixar a 0,5.

Maite: S'obre un torn de paraula.
Maite: Les esmenes als criteris de distribució s'aproven per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

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

15 28 13 56 1 57
No s’incorpora l’esmena DS-3.

Boix: presenten l'esmena DS-4. 

Eduard Fernando: es demana el vot en contra. Entenem que el que rep és més que adequat. Les activitats

del sector, proporcionalment no són més cares, si no més barates perquè és el pressupost que per persona

té més pressupost.  Creiem que no és adequat.  A més a més la  proposta fa que el  pressupost general

d'Esplac depengui del sector. Els diners que el sector no rep es destinen a pagar la tècnica.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Tito EGS Sector Barcelona: podrien demanar subvenció a l’Ajuntament per a una jornada formativa.
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• Eduard: dins del conveni 
• Pau Campderrós: podríem rebre infraestructures finançades per l’Ajuntament, però el que no es

podria rebre són subvencions econòmiques perquè hi ha el conveni.
• Rai soci col·laborador: a vegades per a desenvolupar projectes formatius que comptem també amb

l’Escola Lliure del Sol que tenen contacte i poden presentar projectes a l’Ajuntament de Barcelona i
elles poden fer-ho des de l’Escola.

• Caterina EC: no seria just per a sectors que no estan en les mateixes condicions, que per solidaritat
amb els sectors que no disposen de la mateixa possibilitat no estaria bé.

• Arnau Esplai GMM: ells també canvien sovint de municipi per fer la trobada i que cada cop els costa
més diners fer la trobada. Creuen que parlar de solidaritat també implicaria ser solidàries amb el
sector Barcelona.

• Jota Boix: es suma a l’aportació de l’Arnau i agraeix també l’aportació i proposta per part del Rai i
l’Escola Lliure el Sol. Justifica més els arguments de l’esmena. Aclareix que només seria en cas que
necessitessin realitzar l’activitat a la ciutat, ja que normalment les realitzen fora de Barcelona.

Maite: Les esmenes als criteris de distribució s'aproven per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

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

18 27 12 57 0 57
No queda incorporada l’esmena DS-4

Maite:  Es convida els esplais Espurna, Totikap, GMM, Espurna de Gràcia, Isard, Xiroc i Torxa a presentar
l'esmena DS-5.

Espurna:  presenten l'esmena DS-5.  Exposen que saben que van aprovar la transacció perquè en aquell

moment eren poques i ho van decidir amb poc temps i que ara després de passar-ho per tota l’assemblea

no estan d’acord amb acceptar la transacció. Es disculpen per dir-ho avui, però no han tingut prou temps

com per a decidir-ho entre totes fins ara.

Eduard Fernando: Està d’acord amb que els períodes són molt acurats i molt justos de temps. Sap greu que

hi hagi aquests desajustos, que en principi quan fas una transacció és perquè hi ha un acord i consens entre

les dues parts.  Per tant,  es deixarà que l’assemblea decideixi  si  vol  aprovar  o no aquesta transacció o

l’esmena original. S'explica que s'ha presentat una proposta de transacció que ja es va enviar. Es defensa

votar a favor de la proposta de transacció a favor de limitar la puntuació de cada xarxa social.

Maite: S'obre un torn de paraula.
Maite: Quant tenim sobre la taula una esmena transaccional el circuit a seguir és el següent. Primer es tria
quina de les dues esmenes es sotmet a votació si l'original o la proposta de transacció i després es vota si
s'incorpora o no l'esmena. Per tant votarem, en primer lloc, quina esmena incorporem.  S'obre el torn de
votacions:
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Vots a favor de l'esmena original Vots a favor de l'esmena transaccional Vots en blanc

25 24 7

Procedirem a votar l’esmena original
Maite: Ara passarem a votar si incorporem o no l'esmena. S'obre el torn de votacions:

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

38 13 4 55 2 57
S’ha incorporat l’esmena original DS-5

Espurna: presenten l'esmena DS-6. 

Eduard Fernando: S'ha presentat una proposta de transacció que ja es va enviar. Es defensa votar a favor de

la proposta de transacció on es proposa limitar la puntuació de cada xarxa social.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Dani EGS PGA: dubte sobre el càlcul que s’aplica (10%)
• Eduard: li explica el càlcul.

Maite: Votarem, en primer lloc quina esmena incorporem. S'obre el torn de votacions:

Vots a favor de l'esmena original Vots a favor de l'esmena transaccional Vots en Blanc

10 45 2

Passem a aprovar l’esmena transaccional:

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

50 3 4 57 0 57

Queda incorporada la transacció

Maite: Es convida l'esplai Totikap a presentar l'esmena DS-7 que fa referència a un objectiu específic.

Totikap:  presenten l'esmena DS-7. Com que creuen que s’ha de posar sempre per davant als infants i als

joves en les tasques que fem a l’Esplai, caldria donar-li més rellevància i prioritat a les activitats centrades

en els infants i als joves, així com a la formació de monitores.

Eduard Fernando: demanem que es voti en contra. Entenem que s'han de fomentar les activitats recollides

en els punts anteriors i no totes.

• Totikap: hi ha sectors en els quals es celebra el DUDI com una trobada d’esplais, però això es podria
fer de forma descentralitzada del sector o qualsevol activitat amb infants i creiem que s’havia de
separar en dos puntuacions independents.

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

18 26 12 57 0 57
No s’incorpora l’esmena DS-7
Maite: Passem a votar el document sencer. S'han incorporat les esmenes 2, l’esmena original de la 5 i la
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transacció de la 6. I s'han descartat les esmenes 3, 4 i 7. Abans de votar s'obre un últim torn de paraula.
• Jota del Boix: fa una reflexió de com se sent parlant dalt l’escenari i que algunes intervencions dels

torns de paraula han estat poc constructives i s’ha sentit incòmode. Creu que algunes intervencions
no ajudaven i que podien denotar certa rivalitat entre sectors, cosa que no l’ha fet sentir a gust i
volia manifestar-ho.

Maite: El document es vota per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions de la distribució dels sectors:

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

38 9 9 56 0 56

Queda aprovada la proposta de distribució dels sectors

19. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'establiment d'una garantia hipotecària per la 

sol·licitud d'un préstec i votació d'un compromís de l'Assemblea General pel retorn del mateix

Maite: Es passa al punt de de l'aprovació de l'establiment d'una garantia hipotecària. Es c onvida al Ramon i

la Irene Nadal a parlar.

Ramon i Irene: expliquen que per tal de poder demanar un préstec a COOP57, fent servir com a garantia el

pis  d'Avinyó  demanen  que  l'Assemblea  d'Esplac  es  comprometi  a  pagar-lo.  Aquest  préstec  seria,  en

qualsevol cas, per tenir liquiditat quan no se'ns paguen les subvencions.

Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
• Martí de l’Esplai Garbí: aquí en cap moment es pregunta si ens sembla bé que Esplac demani un

préstec. 
• La Irene i el Ramon: li expliquen el motiu de demanar préstec.
• Adrià  del  Totikap:  pregunta  si  té  algun  tipus  de  relació  amb el  punt  de  béns  i  immobles  i  la

ressolució. 
• La  Irene  i  el  Ramon responen  que  no.  Són  dues  coses  diferents  i  ara  quan  ho  presentin  ho

explicaran al detall.
• Eduard: és un requisit que ens demana COOP57 per a tenir la possibilitat de demanar-ho. Ja que

teníem l’AGO i veient la possibilitat que podríem necessitar-ho era un bon moment per a decidir-ho.
• Júlia del Garbí: com es diu el document, perquè no el troben amb la documentació i l’OD de l’AGO
• Es respon que no és un document físic que estigui amb la documentació de l’AGO, sinó que està a

l’ordre del dia i que s’ha explicat a totes les reunions de sector.
• Oriol del Guaita’l: 2 preguntes:

◦ De quants diners estem parlant?
▪ Resposta de l’Eduard: 200.000-300.000 euros

◦ Quines altres opcions s’han plantejat a més de demanar un préstec?
▪ Eduard: Estan mirant amb una altra cooperativa de crèdit per si te opcions millors en el

marc del préstec. A nivell de liquiditat no hi ha moltes més opcions.
• Hector del Totikap: no entén que no tingui res a veure amb béns i immobles, si es posa com a aval
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el pis d’Avinyó en el préstec.
◦ Ramon:  esperem-nos al  punt  de béns i  immobles que s’explicarà amb claredat i  es podrà

entendre que són dues coses diferents.
Maite: Es comprova el quòrum. L'aprovació s'ha de fer per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

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

36 4 17 57 0 57

Queda aprovada la proposta d’establiment de garantia hipotecària.

20. Examen i aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública

Maite: Punt  de la declaració d'utilitat pública. Es convida a l'Àlex Fajardo i Patrícia Barrera a presentar-lo.

Paty i Àlex: Expliquen el punt
Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.

• Guillem del Totikap: pregunta si aquest desgravament que es contempla per a les sòcies, també 
desgrava si es fan donacions a l’entitat. Per exemple, quan fa un parell d’Esplaiades Aneto va donar 
caldo per a l’activitat. 

• Alex: sí, desgravaria de la mateixa manera.
• Pau del Guaita’l: ells s’havien plantejat que pel fet de ser soci d’Esplac desgravessin empreses que 

no comparteixin la nostra ètica.
• Àlex: gràcies i dir que tots aquests requisits estan recollits a la carta de consum responsable i queda

tot allà.
• Paty: també voldrien fer un apunt, considera que han de fer una revisió de la mateixa. Que  ja està 

contemplat.
• Marc del Bruixes: una de les preguntes era si es faria una revisió de la carta i que agraeix que ja 

s’hagi contemplat. I que el grup de treball que havia de fer-se avui i que no s’ha pogut realitzar per 
problema de tempo, quan es realitzarà per a les que vulguin participar-ne.

• Alex i Paty: segurament es realitzarà de cara al gener, però en tot cas s’avisarà.
Maite: Es comprova el quòrum. L'elecció es fa per majoria absoluta. Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots
a favor. S'obre el torn de votacions:

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

48 0 8 56 0 56

Queda aprovada la proposta de sol·licitar la declaració d’utilitat pública d’Esplais Catalans

VÍDEO ESPLAIADA

Irene: El dia 4 acabem les preinscripcions obligatòries a l'Esplaiada 2018 !!! 
Heu d'omplir un formulari que podeu trobar a EsplacNet. L'Esplaiada es celebrarà a Martorell.

En què consisteix la preinscripció?
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• Indicarem quins grups d’edat, proposats per Esplac, omplirem d’infants el cap de setmana de 
l’Esplaiada. Pregunteu a les famílies i infants si voldran participar-hi!

• Facilitarem els noms i els contactes de les monitores responsables.

21. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de l'Equip de Coordinació per gestionar els béns 

immobles de l'associació.

Maite:es passa al punt sobre béns immobles. Convida al Dani costa i a la Caterina Pedregal a parlar.

Dani i Cate: fa la presentació.

Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
• Guillem de l’esplai Totikap: com a Totikap s’han estat mirant la proposta i tot i que no estan en

contra que es canvii la seu, no estan d’acord en que es faci d’aquesta manera. És a dir, donar la
potestat a l’Equip de Coordinació de prendre aquesta decisió, perquè creuen que els esplais han de
tenir tota la informació disponible. Creuen que és una decisió prou important com per a que se
celebri una AGE on els esplais puguin participar de la decisió amb tota la informació. 

• Dani: una de les funcions que té l’Equip de Coordinació és prendre les mesures necessàries pel que
fa a la seu de l’entitat. Però que evidentment no ho faran sense l’aprovació de l’assemblea. I que es
compartirà tota la informació i es consensuarà.

• Laura del Bruixes: vol aclarir si el que aprovem ara és l’aprovació de que l’Equico en faci les gestions
i recerques pertinents, sempre i quan després es doni la informació. I proposa que es debati si es
procediria al lloguer o compra del següent espai de la nova seu.

• Cate: aclareix que només demanen permís per a iniciar el procés però que es compartiria tota la
informació.

Maite: Es comprova el quòrum. L'elecció es fa per majoria absoluta. Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots
a favor. S'obre el torn de votacions:

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

44 6 6 56 0 56

Queda aprovada la proposta de gestió de bens per part de l’EquiCo.

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

• Presentació de la resolució “La tecnologia, un debat no resolt a l'esplai”

Maite: es passa a l'aprovació de les resolucions de l'assemblea. Es comença per la titulada: “La tecnologia, 

un debat no resolt a l'esplai”. Es convida a l'Adrià i l'Àlex a presentar la resolució.

Adrià Vàzquez i Àlex Fajardo: fa la presentació.

Maite: S'obre un torn de paraula per a dubtes.
• Guillem Totikap: abans de res volen donar el suport a la resolució, de fet estan tant a favor que es 

qüestionen perquè no s’ha inclòs el reflexionar sobre el debat de les xarxes al pla de treball. I 
reclamen que es reculli en el Pla de treball de l’any vinent. 
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• Àlex:  potser no ho han sabut veure i agraeixen l’aportació, ho recullen de cara al proper pla de
treball.

Maite: Es comprova el quòrum. L'elecció es fa per majoria absoluta. Per aprovar-la fan falta el 50% dels vots
a favor. S'obre el torn de votacions:

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

54 0 2 56 0 56
Queda aprovada la resolució

• Presentació Resolució urgència 1-O

Maite:  es presenta la resolució titulada: “Resolució d’urgència 1-O”.   Es convida a l’Eduard Fernando a

presentar la resolució.

Maite: S'han presentat 11 esmenes, totes són del Totikap. A mesura que es discuteixin s'aniran projectant.

Eduard Fernando: fa la presentació. 

Esmena 1O-1

Totikap: exposa l’esmena sobre la manca de temps per a tenir la resolució.

Eduard:  entenen  els  problemes  de  tempo,  per  això  han  proposat  l’opció  de  esmenes  d’urgència.

L’important era poder debatre-la aquí i que els esplais fessin les esmenes necessàries.

Maite: S'obre un torn de paraula.
• Arnau GMM: molt d’acord amb el que diu el Totikap, creu que no podem tenir un debat aquí ara

perquè no ho han passat primer per l’Assemblea.
• Laura del Bruixes: està totalment en desacord amb aquesta esmena, que ja s’han viscut uns ritmes

prou frenètics, que es molt necessari que com a Esplac ens posicionem en el sentit que engloba
aquesta resolució. Que s’han anat fent comunicats i comparteix que s’haurien de fer. Que és un acte
de democràcia votar aquesta resolució aquí, perquè és l’espai més sobirà que tenim per a poder
parlar aquest tema.

• Pau Totikap: està molt d’acord amb l’esmena, perquè creu precisament que s’estan prenent moltes
decisions massa ràpidament i se’ns està obligant a tenir uns tempos que no ens funcionen. Que
poden haver-hi molts esplais que no se sentin còmodes amb aquesta resolució i que implica moltes
coses amb les que no se sent còmode amb que Esplac s’hi posicioni, no n’està segur que Esplac s’hi
hagi de posicionar com a associació. No creu que no sigui democràtic que votem que no volem
debatre-ho i posicionar-nos ara, sinó aplaçar el debat per apoder fer-lo com cal i amb el temps que
pertoca. Que ens podem estar precipitant.

• Guillem Totikap: Entenen que l’AGO és un espai on hi ha representants de tots els esplais, però les
opinions que podem tenir nosaltres en aquests posicionaments no deixen de ser les seves personals
i no passar-ho per assemblea podria condicionar el vot que realitzessin com a esplai. I que proposen
posposar la decisió de votar la resolució per a que pugui passar primer per les assemblees de cada
esplai.
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Maite: Les esmenes s'aproven per majoria absoluta. S'obre el torn de votacions:

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

32 2 3 55 0 55
Queda aprovada l’esmena referent a la manca de temps per treballar la resolució, per tant, no hi ha 
resolució i la resta d’esmenes que estaven relacionades amb aquesta resolució no caldrà que siguin 
exposades. No procedirem a votar la resolució.

23. Precs i preguntes

Maite: Comencem l'últim torn obert de paraula de l'Assemblea. Es poden fer precs i preguntes a les que es 
respondrà des de l'Equico.

• Martí del  Garbí:  després  de tota  l’AGO i  de  valorar  els  diferents  moments,  debats,  converses,
emocions...des  del  Garbí  voldrien compartir  una posició  en relació  a  la  transparència.  Voldrien
emplaçar a l’Equip de Coordinació a tenir una gestió transparent, perquè han notat que ha mancat
en alguns moments com en el tema de Palestina o altres temes que han estat sorgint al llarg de
l’AGO o que han estat comentant. Proposen que hi hagi nous espais en els quals treballar junts i
juntes, per a que aquesta transparència i el respecte per l’assemblearisme real puguin ser la realitat
de l’associació i treballem cap a aquest sentit. I un exemple que els ha fet sentir incomodes ha estat
el moment de la votació dels membres dels Equips de Coordinació. Que durant el recompte han
accedit en la mateixa porta membres que estaven sent escollits. Que evidentment, confien en el
recompte però que hi ha petits gests que poden marcar la diferència. Que s’haurien de crear espais
per a treballar això.
◦ Irene: gràcies per la manera en com ho has expressat, que la ma estesa que acaben de fer que

la torna i l’agafen. Que estan totalment a la seva disposició per al que vulguin i queden quan
vulguin per a parlar-ne.

◦ Eduard:  està una mica tip de que aquí hi  hagi  una gent que fa esforços enormes i  que és
esgotador  sentir-se  constantment  assenyalats  i  qüestionats.  Parlem constantment  de  cures,
estan sempre a la seva disposició i que no és just que se’ls acusi i qüestioni per qualsevol mínim
detall.

• Marc del  Bruixes:  precisament  la  seva intervenció era  en el  sentit  sobre moment  extensos de
l’assemblea amb emocions molt intenses que les hem viscut totes. Volia felicitar-nos, perquè hi ha
hagut intervencions en tots els sentits, que venim persones compromeses amb l’entitat, que per
això està bé que ens les diguem des del respecte. Que és molt bo que tots i totes partíssim de la
premissa  de  que  aquí  tothom  ve  amb  la  millor  voluntat  del  món  i  que  a  partir  d’aquí  ens
respectéssim en aquest sentit. A part d’això, si que creu que hi ha hagut algunes intervencions que
no han estat el més adients possibles, que podrien ser més assertius per a facilitar i gestionar els
debats. La seva percepció és que malgrat això, no hi ha hagut cap falta de respecte de ningú i que
aprofitem per a reflexionar en tot allò que puguem millorar.

• Arnau GMM: es disculpa per si el seu to no ha estat el més correcte durant l’AGO. I volen parlar
sobre el vot de l’Equico i la SG. Han votat nul en tots els casos perquè consideraven que no estaven
en el moment per a votar perquè no ho havien pogut consensuar amb els esplais en assemblea.
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• Marta GMM: vol que soni el més constructiu possible, és un prec de nou pel projecte de Palestina.
Elles volen que quedi palès el malestar que tenen de com s’ha gestionat la relació, visibilització i
seguiment del projecte. L’autogestió no s’aconsegueix d’un dia per l’altre i no hi ha parts culpables.
Fan el prec per a estar presents en tots els processos, que podrien estar en el pla de treball del
2017-2018 i  ser un projecte més tangible i particip, per a tenir suport tècnic i econòmic com a
projecte.  I  després  que tots  els  esplais  puguin  ser  partícips  del  projecte.  Que ara  aprovem els
projectes específics, per a fer processos més participatius i autogestionats.

• Eduard:  recull  el  que van parlar  el  divendres,  que quedarien  i  es  reunirien per  veure  com ho
reconstruïen i ho incloïen de cara al Pla de treball 18-19.

• Sara de l’Espurna de Gràcia: Valoren positivament els debats que han sorgit i que hem de saber
extreure quines coses han sigut fruit del moment i quines coses ens val la pena seguir treballant en
elles.

• Marc EGS BCN:  proposta d’analitzar de cara a la  següent assemblea les participacions per part
d’homes i dones. Per a analitzar en perspectiva de gènere la participació a l’AGO.

• Alex: proposa que responguin les membres de la comi de gènere
• Laura: és una cosa que tenien pendent i que volien plantejar, creu que parlen en nom de tota la

comi que a la següent AGO es farà.
• Ari de l’Espurna de Gràcia: agrair tota la feina que no es veu que hi ha al darrere. Elles quan van

saber que l’AGO seria de dos dies van tenir un debat perquè es van trobar que mancaven mans en
l’activitat d’Esplai. Els hi agradaria prioritzar la tasca amb els infants perquè creuen que és el primer.

• Paty: agraeixen la intervenció. Proposen que si els esplais tenen alguna proposta per a millorar-ne
el format que estan totalment oberts, però que reduir el temps de l’AGO seria robar a l’assemblea
l’oportunitat de poder tenir tots els espais de debat que necessitem.

• Héctor  Totikap:  dubte  sobre  la  subvenció  aturada  que  finalment  s’ha  atorgat,  si  es  farà  un
comunicat des de l’Equico per a entendre tot el procés. 

• Xavi: explica el procés d’aturada de la subvenció.
• Guillem Totikap: en relació a la reforma que es va fer a l’AGO passada sobre el RRI, el Totikap van

fer una esmena sobre fer públiques totes les actes de l’Equico, el GC, etc. Que ja que es va aprovar
que ajudaria que fos accessible.

• Xavi:  han estat treballant molt  per a que aquesta informació fos accessible.  Van aconseguir un
sistema per a que tots els esplais tinguessin accés als acords de les reunions. Només falta posar el
link, que en quan puguin ho faran arribar a totes. Que esperen que sigui el proper mes i senten el
retard en l’aplicació.

• Laura del Bruixes:  reflexiona sobre que ha estat una AGO bastant intensa i s’ha qüestionat molta
feina, sobretot feta per l’Equico i entén que això generi malestar i vol reconèixer la feina feta tant
per l’AGO com la que no veiem durant l’any. Però de la mateixa manera creu que és necessari que
es traslladin els malestars o inquietuds que puguin tenir esplais amb les gestions que puguin dur a
terme,  perquè  no  deixen  de  ser  càrrecs  electes  des  de  l’Assemblea.  Després  creu  que  caldria
millorar  els  canals  de  comunicació  previs  a  l’AGO,  tant  per  part  de  l’Equico,  de  l’EGS,  de  les
monitores dels esplais. I que és molt important que hi hagi un espai de resolució de conflictes i de
cures. Per últim, crítica i autocrítica sobre la gestió del bloqueig de la subvenció, que com a entitat
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no hem estat a l’alçada. Que hauríem d’haver mostrat una resposta contundent, de mobilització al
carrer.

• Cate i Paty: sempre s’han acceptat les crítiques com a Equico. Es sumen a les cures.
• Júlia del Farfalla: van tenir un debat sobre la paraula infant, perquè etimològicament vol dir que no

parla i no té veu. Perquè en el castellà antic s’utilitzava per a denominar els fills del rei que no eren
hereus. Demanen que des d’Esplac es faci una revisió de la paraula i s’obri un debat al respecte.

• Gerard Mobi: pel que fa a la distribució econòmica dels sectors que s’han sentit una mica rivalitzats
des  del  sector  Barcelona respecte  cap als  altres.  Que troba que algunes votacions  s’hauria  de
pensar més en Esplac com a conjunt i no tant com a Esplais individuals.

• Mireia Contreras sòcia col·laboradora i Cap de Projectes de la ST:  també vol expressar com s’ha
sentit en aquesta assemblea. Creu que ha estat la pitjor de la seva vida en tot el seu recorregut en
l’entitat. S’ha sentit molt incòmoda amb la desconfiança que s’ha mostrat i s’han generat algunes
dinàmiques que podrien ser perilloses i que haurien d’analitzar. Es demana transparència i després
aquesta  transparència  que  es  demana  no es  veu  reflectida  en participació.  Es  demana  que es
traspassi  informació als  esplais,  però hi  ha fets que són de la  vida privada dels esplais  i  de les
persones i que no podem jutjar en una assemblea. I després sobre la carta de recursos, que també
ha de començar per nosaltres: no s’ha reciclat res. Hauríem de confiar perquè la ST treballa molt
molt fort per a complir amb tot el que es demana des de l’assemblea i els esplais. I després quan es
munta tot, la participació és super baixa. Que s’està agafant una dinàmica en que cada vegada es
demana més i es jutja més, però no es dóna ni s’és conseqüent amb la participació. Sempre que
s’ofereixin espais de participació, participeu.

• Dani  Costa:  primer de tot  agrair  la  participació de tots i  totes en aquesta  assemblea.  L’Equico
analitzaran els  resultats i  tots els  debats que s’han obert  i  convida a tothom a implicar-se dins
l’entitat en els espais que sigui possible per a fer front a aquest debat. Treballant juntes és com
podrem arribar a construir aquestes confiances, especialment a través de l’empatia d’uns i d’altres.
D’altra banda, també troba molt important la crítica perquè ens fa créixer, quan es tracta de crítica
constructiva. Que hi ha hagut crítica constructiva i crítica no constructiva en aquesta assemblea.
Que hem crescut una mica més en aquesta assemblea, no sap si serem més o menys fortes, en tot
cas hem après tots i totes.

Maite: Tanquem el torn de paraula. 

24. Dissolució de la mesa

Maite: Es tanca l'assemblea.
Irene: Agraïm a la moderació i la secretaria la feina feta durant tota l'assemblea.

Irene: Es donen les plantes a la moderadora i la secretaria i es convida el Gran Comitè a pujar a la mesa.

Maite i Meri: Baixen de l'escenari.
Es desmunten la mesa i els ordinadors i s'envia a la Irene la llista dels convidats.
Cloenda.

Irene: Es dona la benvinguda a totes les persones convidades i s'agraeix la seva assistència a l'Assemblea.

L'Assemblea és l'espai més important per a la nostra associació i ens agrada compartir els debats que hem
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tinguts amb tothom.

Jordi Miras, Shes, Carla, Anna, Àlex, Eduard, Dani i Miki: llegeixen el text.

Irene: Dona la paraula a l'Oriol Castro que acaba el seu mandat.

Oriol: Discurs.

Irene: Dona la paraula a la Marta Cortina que acaba el seu mandat.

Marta: Discurs.

Irene: Pugem el regal de la Marta i l'Oriol. Per acabar hem fet un vídeo per acomiadar a la gent que ha

acabat els seus mandats.

VÍDEO COMIAT

Irene: Tanquem amb el discurs.

Irene: Agraïm l'esforç de tothom a l'haver vingut i convidem a tothom a berenar a l'exterior i recollir el lloc

on han estat.

Sant Andreu de la Barca, 26 de novembre de 2017
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