
37a Assemblea General Extraordinària d’Esplais Catalans

Acta
Data: 26 i 27 de novembre de 2018                                         Hora d’inici: Dissabte 18.00 h

Lloc: Teatre Blas Infante de Badalona                                    Hora final: Diumenge 19.00 h

Acreditacions: De 16.30 a 18 h

Benvinguda: De 18h a 18.15 h

Assistència de 51 esplais 

El Cep Kasperle Bitxus C.I. Cerdanyola

GEPS Olivera Rodona El Timó del Gat Farfalla

Merlot La Lluna Garbí Gatzara

Minuatx Matinada Pòrtics Guaita’l Pica Roca

Vic Remei SCV Clot La Tribu Pla de Bonaire

Xiruques del roc de la mel Movi de Sarrià Creixent (obs.) Sarau

Greska Torxa Els Draks (obs.) El Botó

Guspira Totikap Güitxi-Güitxi GEPA

Peti ki peti Turons Les 100 Teies Guai!

Espurna Xiroc C.E. Drac Màgic L’Esclop

Espurna de Gràcia Puigcastellar Els Grumets La Grapadora

GMM Xirusplai Mov. Infantil de Vilaf. (MIV) Esplai de Vilassar (obs.)

Ilàrgia (obs.) Papu-Tisores Egara

Quòrum de 48 esplais amb dret a vot i 3 esplais observadors.

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.

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

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

- És important revisar tota la documentació de l'assemblea que s'ha fet arribar amb els terminis establerts en
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el nostre Règim Intern i que portem temps treballant-la des dels esplais i sectors. Remarcar la responsabilitat
dels  esplais  en  aquest  punt.  Seguim  fent  esforços  perquè  disposeu  de  la  màxima  informació,  amb  més
antelació i que aquesta sigui clara i digerible.

- A més, és un espai que evidencia com treballem i volem que serveixi per refermar el convenciment de la
bona feina que fem des dels esplais i de la gran xarxa que formem des d'Esplac.

 Animem 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 i seguint què passa i aportant es fa més amè i té
més sentit que no pas quan som observadors.

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

Aquest  any,  com a  novetat,  i  arran  de  com va  funcionar  l'assemblea  passada  s'incorpora la  figura  de  la
facilitadora. En aquest cas la Sandra, una persona externa i professional, que ens acompanyarà durant tota
l'assemblea i gestionarà, en part, els debats.

- Missatge referent al 25N

2. Constitució de la mesa

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: Marta Cortina, ex-membre de l'Equip de Coordinació i sòcia d'Esplac.

- Com a secretaria: Elvira Sauceda, ex-EGS i sòcia d'Esplac.

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

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

 Respecte l'estructura:

• L'assemblea es divideix en dos dies. El primer, avui, es discutiran els punts fins al canvi de nom del
sector. 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 totes a
l'escola i  en acabar sortirem d'allà o ens quedarem al pavelló. A les 2 que es tancarà la porta de
l'escola.

• El Diumenge el plenari començarà a les 9 h. Esmorzarem a les 8 h.

• Diumenge farem diversos punts abans de dinar.  A les 12 h, aproximadament, farem els grups de
treball a l'escola, i dinarem allà de 13 a 14 h. A les 14 reprendrem el plenari fina a les 18 h.

Respecte les Votacions:

• Cada esplai té un vot.

• Cada acreditat només pot votar pel seu esplai (Ex. Si un company/a d'un altre esplai surt de la sala,

c. Avinyó, 44  2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat



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.

• Els esplais nous no poden votar fins que no s'hagi aprovat la seva entrada a Esplac (al punt d’altes i
baixes de socis).

• Sistema de votacions durant l'AGO: aquest any, per problemes tècnics, votarem a mà alçada. En cada
votació demanarem per aquest ordre: vots a favor, vots en contra i vots en blanc. Us demanem que
tingueu els braços ben alçats.

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

Acord: Votació:
Aprovació de l’acta de l’assemblea Aclamació: 

Si no hi ha cap esplai que demani 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

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
L'aprovació de les resolucions
L'aprovació dels criteris de distribució
La resta de propostes presentades a la documentació
La incorporació d'esmenes en qualsevol d'aquests 
documents

Respecte els torns oberts de paraula:

• A l'intervenir tothom ha de dir el nom, l'esplai i  el número que se li ha assignat per poder fer el
recompte d'intervencions.

• S'anima als esplais a explicar el motiu del seu vot, (proposta per fer les AGOs 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
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no es podran fer més preguntes, a no ser que per al·lusions es cregui oportú).

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

Respecte les esmenes:

Les  esmenes  s'han  presentat  abans  de  l'AGO.  Només  s'acceptaran  esmenes  que  apropin  posicions  per
transaccionar: propostes aquí in situ a l’assemblea per apropar dues posicions les posicions de qui presenta la
documentació i qui ha fet l'esmena.

El funcionament serà:

• El/la ponent primer farà la presentació del document.

• La moderadora anunciarà les esmenes (es 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 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.

Es fa un torn obert de paraula preguntant si algú té algun dubte. 
Es fa la lectura dels esplais assistents. Som 48 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 la proposta de facilitació de l'Assemblea

Com s'ha explicat, hi ha una proposta de facilitació de l'assemblea. Ara la Sandra es presentarà i explicarà
millor la figura. Si hi ha dubtes s'obrirà un torn de paraula.  Si algú ho demana es sotmet la proposta a votació.
Si ningú demana votació es dona per aprovada la proposta de facilitació.

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

Es passa a l'aprovació, si escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea. Es 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. 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 de paraula.
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Si ningú demana votació es dona l'Ordre del Dia per aprovat. L'aprovació per votació és per majoria simple
així que s'aprovarà si hi ha més vots a favor que en contra. 

Vídeo: Som Esplai 

5. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la 36a AGO

L'esplai Garbí ha presentat una esmena a l'acta que fa referència a una falta d'ortografia al nom de l'esplai.
Com que és una falta d'ortografia s'accepta automàticament. Es recorda que l'Acta s'aprova per aclamació així
que si ningú no demana que es voti es donarà per aprovat. S'obre un torn obert de paraules.

Andrea Landa (Garbí) 162: Votaran en contra, perquè no apareix a l'Acta el suposat insult que van rebre per
part de l'EquiCo.

Dani Costa (EquiCo) 39: Diu que es van reunir amb l'esplai dues vegades, deixant oberta una possible tercera
trobada. Apel·la al compromís per ambdues parts per resoldre el conflicte. Diumenge no es va gravar l'AGO
per un error tècnic.

Si  ningú demana votació  es  dona l'Ordre  del  Dia per aprovat.  Sinó s’obre la 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: 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

29 9 10 48 0 48
Resultat: Aprovat

6. Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria del curs 2017-18 

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. Es convida a l'Àlex Fajardo i al Pau Peralta perquè presentin la Memòria 2017-18 i l’informe de gestió
del Gran Comitè. 

Vídeo: Presentació de la memòria.

S'han presentat  2 esmenes a la Memòria.  Es convida l'esplai Garbí a explicar-les. La  primera esmena a la
memòria fa referència a l'àrea de gestió de recursos. S’explica l'esmena Memòria 1 i la transacció. S'obre un
torn de paraula.  Com que hi ha una proposta de transacció primer es triarà entre l'esmena original i  la
proposta de transacció i després es votarà si s'incorpora l'esmena més votada.

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
47 1

S’escull l’esmena transaccional. 

c. Avinyó, 44  2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat



L’esmena transaccional aprovada consisteix en afegir el text següent a la memòria 2017-18:

«Aquest any volem destacar que el 23 d'octubre del 2017, durant el curs 16-17, l'Estat Espanyol va bloquejar
els  comptes  d’algunes  associacions  i  totes  les  subvencions  relacionades  amb  el  teixit  associatiu  de
Catalunya.  Això  va  provocar  una  situació  d'incertesa  molt  greu  dins  d'Esplais  Catalans  i  moltes  altres
entitats del Tercer Sector. A Mataró, el lleure maresmenc va protestar en contra d'aquest bloqueig el dia 4
d'octubre. Dies després, entitats del Penedès, El Garraf i l'Anoia també van sortir al carrer a fer-se sentir
contra  aquest  bloqueig  que  va  servir  a  l'Estat  d'ofegament  per  motius  polítics  relacionats  amb  el
Referèndum de l'1 d'Octubre. La prèvia de l'AGO d'Esplac del 2017 va ser incerta econòmicament també
degut a aquest bloqueig, que es va allargar fins a finals de novembre o principis de desembre del 2017.»

Passem a votar la incorporació de l’esmena transaccional a la documentació:
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

47 0 0 47 1 48
Resultat: Aprovat

Es convida l'esplai Garbí a presentar la segona esmena a la memòria que fa referència a l'àrea d'informàtica.
Explica l'esmena Memòria 2 i la transacció. S'obre un torn de paraula.
Primer es triarà entre l'esmena original i la proposta de transacció i després es votarà si s'incorpora l'esmena.

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
47 1

S’escull l’esmena transaccional. 

L’esmena transaccional aprovada consisteix en afegir el text següent a la memòria 2017-18:
«Pel que fa a la gestió de les dades el juliol del 2018, l'empresa TypeForm, que ens proveeix de serveis, va
rebre un atac informàtic, podent haver descarregat dades de les persones inscrites a l’AGO 2017, l’equip
d’organització de l’Esplaiada i l’Escola d’Eplac. Aquestes dades inclouen: Noms i cognoms , Data naixement,
Correu electrònic, Telèfon, Població, Últims 4 dígits de la targeta de crèdit (només per aquelles formularis en
què les inscrites van fer un pagament).

Quan l’empresa Typeform va fer arribar a Esplac aquesta informació es va actuar segons el que marca la
llei. Ens vàrem informar més sobre l’atac en qüestió i es va informar a totes les persones de les que tenim
dades que podien haver estat compromeses. Aquesta comunicació es va fer per correu i es va aprofitar per
informar sobre els drets i deures, en matèria de protecció de dades, que tenen.»

Passem a votar la incorporació de l’esmena transaccional a la documentació:
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

48 0 0 48 0 48
Resultat: Aprovat

Un cop votades les esmenes es presenten els informes de gestió. 
Es convida a l'Àlex Fajardo i el Pau Peralta a fer-ho. 
Presentació de l'informe de gestió del Gran Comitè. S'obre un torn de paraula. 
Presentació de l'informe de Gestió de la Secretaria General i votació de la Memòria. Es convida al Xavier
Planas a presentar l'informe de gestió de la Secretaria General. S'obre un torn de paraula sobre l'informe de
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gestió de la Secretaria General. 

Raquel (Garbí) 161: Com s'han solucionat els conflictes de l'AGO? 
Xavi Planas: Amb ganes, interès i amb l'ajuda de la Sandra, s'ha gestionat de forma positiva per tal de poder
seguir. 

S'obre  un  torn  de  paraula  sobre  la  Memòria.  Un  cop  tancat  el  torn  es  passa  a  la  votació.  
La Memòria s'aprova per majoria absoluta, el 50% dels vots emesos. Es pot votar a favor, en blanc i en contra.
S'obre el temps de votació: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
48 0 0 48 1 49

Resultat: Memòria 2017-18 aprovada.

Vídeo: Activitats dels sectors

7. Ratificació altes i baixes de socis i sòcies col·laboradores

S'explica que les sòcies col·laboradores són aquelles que comparteixen els valors i missió de l'associació i que li
donen suport econòmic. Es fa una lectura de les altes i baixes que hi ha hagut aquest curs. Es pregunta si algú
té alguna objecció en votar en bloc. Els socis s'aproven per majoria simple. S'obre el torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
45 0 0 45 4 49

Resultat: Aprovat
Es recorda que per 10€ a l'any totes les monitores es poden fer sòcies. Es dona les gràcies a aquelles persones
que donen suport a l'associació. 

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 a les 19:40. 

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

Vídeo: Candidatures esplais nous 

Baixes esplais 
Es dona la benvinguda als esplais després de la pausa i es recorda que queden 3 punts. Altes i baixes d'esplais,
presentació de candidatures a l'Equip de Coordinació i canvi de nom del sector OR. 
Es començarà repassant la proposta de baixes dels esplais. Es dona la paraula a la Irene.
Irene (EquiCo): 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 l'Esplai Esquirol, per una inactivitat prolongada, i Can Parellada per
canvi de model d'esplai. A més, es donaran de baixa l'esplai A-Munt, a demanda de l'esplai i la Clau d'Ulele
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per finalització de l'activitat.  

Es passa a la votació per donar de baixa aquestes associacions. La votació és per majoria absoluta. S'obre el
torn de votacions: 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
46 0 0 46 1 47

Resultat: Aprovada la baixa d’aquests 4 esplais inactius.

Un cop acabada la primera part del punt es passa a la presentació de nous esplais. Cada nou esplai té 3 minuts
per presentar-se. Després s'obrirà un torn de paraula i, en acabar cada presentació, es sotmetrà a votació cada
candidatura. 

Presentació Esplai El Creixent 
Es crida l'esplai El Creixent a presentar la seva candidatura. L'esplai fa la seva presentació. Raimon Terricabres
i Gemma Farré 157. Vídeo: Esplai El Creixent 

S'obre un torn de preguntes per a l'esplai. 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

46 0 0 46 1 47
Resultat: Aprovat
Es dona a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot.

Presentació Esplai Vilassar 
Es crida l'esplai Vilassar a presentar la seva candidatura. L'esplai fa la seva presentació. Marta Chueca 785. 
Vídeo: Esplai Vilassar.

S'obre un torn de preguntes per a l'esplai. 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 0 0 47 0 47

Resultat: Aprovat
Es dona a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot.

Presentació Esplai Els Draks
Es crida l'esplai Els Draks a presentar la seva candidatura. L'esplai fa la seva presentació. Alba Bou 302 i Laia
Bou 183. Vídeo: Esplai Els Draks.

S'obre un torn de preguntes per a l'esplai. 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: 

c. Avinyó, 44  2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat



Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
47 0 0 47 0 47

Resultat: Aprovat
Es dona a cada esplai una carpeta amb els documents, el certificat de federació i el vot.

Ara som 105 esplais i a més a més tenim els següents socis observadors: Atzuk, 3món i Cal Nialet. 

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

Passarem a presentar i escollir les candidates a l'Equip de Coordinació. Es dona la paraula a la Irene (EquiCo)
perquè expliqui la situació. 

• Aquest any l'Eduard Fernando i l'Àlex Fajardo acaben mandat i no renoven. 
• A més, deixen el càrrec la Patrícia Barrera i la Irene Torrecilla. 
• L'Equip de coordinació queda amb 4 persones. 
• Tenim la  candidatura de la Carmen Alonso-Villaverde,  l'Alícia Flores  i  la  Caterina Pedregal  (per

ocupar la presidència).
 

Obrim un torn de preguntes previ, després de cada presentació se n'obrirà un altre. Recordem que la votació
és en paper i secreta. Cada esplai té una butlleta que haurà d'introduir a l'urna quan s'obri el torn de votació. 
Crida una a una les persones que es presenten a l'EquiCo perquè facin la seva presentació individual (2 min.) 

• Presentació de la Carmen Alonso-Villaverde: Presenta la seva candidatura.  
• Presentació de la l'Alícia Flores: Presenta la seva candidatura.
• Presentació de la Caterina Pedregal: Presenta la seva candidatura a la presidència.

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. El vot és secret i es
farà després del següent punt. 

10. Elecció de les i els representants de les comissions

Vídeo: Comissió reduint petjada

Ara passem a l'elecció de les representants de les comissions. Aquest punt s'ha canviat perquè, al fer la votació
a mà alçada s'aprofitarà perquè totes les votacions secretes es facin a la vegada. Es dona la paraula a la Irene
Torrecilla perquè expliqui la figura de Representant de comissió.

Els RdC (Representants de comissions) són una figura nova que es va crear l'any passat per representar les
comissions als espais de decisió com el Gran Comitè. Gent que es compromet a dinamitzar la comissió i
representar-la. S'escullen a l'AGO. Ara mateix tenim la Laura Areste i el Martí Odriozola a la Comissió de
Gènere i l'Alícia Antolín a la de Reduint Petjada. Ha deixat el càrrec el Jordi Falguera. Aquest any tenim la
candidatura per representar la Comissió Reduint Petjada de la Laia Ribas.

Es convida a la Laia Ribas 209 a presentar la seva candidatura.
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Com en el cas de l'Equip de Coordinació la votació és secreta. Els esplais ja us podeu apropar a l'escenari a
introduir la butlleta a l'urna del vostre sector. Una persona per sector. Els resultats s'anunciaran després del
següent punt. Es demana a la persona més gran i més petita que s'apropin a l'escenari per fer el recompte.

• Shen Peragón Zushi com a persona més petita de la sala. 
• Carla Casarramon Farré com a persona mes gran de la sala.

Es tanca la votació. 
Vídeo: Escola d’Esplac 2018.

11. Dissolució del sector Osona-Ripollès 
Els següents dos punts són la dissolució del sector Osona-Ripollès i la constitució del sector Ripollès-Osona-
Moianès. Un cop dissolt el sector es constituirà el nou.

Les representats presenten la proposta: Laia Rico 100 Teies 188 i Laia Villar Güitxi - Güitxi 187 
Vídeo: Presentació sector. La proposta de dissolució s'aprovarà per majoria absoluta. S'obre la votació. 

Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
47 0 0 47 1 48

Resultat: Aprovada la dissolució del sector Osona-Ripollès

12. Constitució del sector Ripollès-Osona-Moianès 

Un cop aprovada la dissolució del sector passem a discutir la constitució del nou sector. S'obre un torn de
paraula per a dubtes. 
Catello  Esplai  TotiCap 128:  Pregunta perquè  s'ha de  dissoldre  un sector  i  després  tornar-lo  a  crear,  per
simplement canviar el nom. Xavi Planas 33: No es canvia només el nom, sinó també el territori sectorial, si no
ho fem així un nou esplai del Moianès quedaria desplaçat. 

Adrià Nicolás 146: Diu que aquesta explicació no li serveix, ja que a PGA l'esplai de l'Anoia ja formava part
des de feia temps i no va ser simplement un canvi de territori. Xavi Planas 33, diu que si que es va canviar la
territorialitat  perquè per molt que l'espai participi  dins d'un sector no vol  dir que el  seu territori  estigui
representat. 

La proposta de constitució s'aprovarà per majoria absoluta. Els vots a favor han de representar el 50% o més
dels vots emesos. S'obre la votació. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

47 1 0 48 0 48
Resultat: Aprovada la constitució del nou sector Osona-Ripollès-Moianès

Marta Cortina llegeix els resultats de l'elecció dels membres de l'EquiCo i representants de les comissions. 
Carmen Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

48 0 1 49 1 50
Alícia Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum
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41 6 3 50 0 50
Caterina Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 0 4 50 0 50
Laia Ribas Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

50 0 0 50 0 50
Resultat: Tot aprovat

Vídeo: Nit

Es demana a tothom que reculli la sala i la deixi neta. Soparem al pati de l'escola i després l'hem de deixar
buit. Només ens podem quedar al gimnàs sense fumar i beure.
A la nit es tancarà l'institut a les 2 h. 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'escola. 

Demanem a tothom que estigui lluny de l'escola fins a l'hora de dormir i que si hi va sigui per dormir. 
Recordem que l'esmorzar al dia següent és a les 8 h a l'escola. 
De 8 a 9 h: Acreditacions diumenge i esmorzar.

Les dirigents d'Esplac presenten el discurs del 25N 
Tornem a començar l'AGO amb ganes i il·lusió. Els principals punts del dia són: Pla de Treball, aprovació codi
ètic i Carta de gestió de recursos i les resolucions. A més, abans de dinar, farem els grups de treball. 

Es  diu el  quòrum actual  a la sala (59 esplais).  Es diu a tothom que tingui a mà el full  de la carpeta de
seguiment de les esmenes. Si no el teniu aneu-lo a recollir a l'entrada. 

13. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta de Pla de Treball 2018-19 

Vídeo: Pla de treball i esmenes

Passem al punt de Pla de Treball. Es convida al Marc Cardona, Robert Arronis, Ana Lombardo, Oriol Uviedo,
Ramon Sagalés, Carmen Alonso-Villaverde, Patricia Barrera, Mar Gordó, Cati Morros, Paula Moreno, Irene
Nadal, Gerard Fabregó, Alícia Ventolín, Caterina Pedregal i Juan Carlos Martín a presentar la proposta de Pla
de Treball. Tothom té a la carpeta un document amb la llista d'esmenes. Les esmenes es votaran al final del
punt, abans de la votació, i al full podeu anar apuntant el sentit del vostre vot. Només es votaran, a cada
moment,  entre  les  esmenes  transaccionals  i  originals  per  poder  saber  quina  serà  l'esmena  final  que  es
sotmetrà a votació. 

• Projecte d'inclusió i diversitat: Presenten el projecte. Paty EquiCo 41  
• Projecte d'infància: Presenten el projecte. Oriol Uviedo EGS Maresme 7 
• Projecte de línies pedagògiques: Presenten el projecte. Carmen EquiCo 38 
• Projecte de gestió de conflictes: Presenten el projecte. Marc Cardona EGS Bcn 14 + Tito EGS Bcn 13 

S'ha presentat una esmena al projecte de gestió de conflictes de l'esplai Garbí i s'ha proposat una transacció. Es
convida l'esplai a explicar-la. L’esplai Garbí presenta l'esmena 3. Pla 1 i la proposta de transacció. 
Raquel Garbí 161: Oferir eines de gestió de conflictes entre un esplai i l'EquiCo o membres del GC. Els hi
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sembla bé la transacció. 

Com que hi ha una proposta de transacció primer es triarà entre l'esmena original i la proposta de transacció.
La votació de l'esmena es farà al final del punt. Demanem vots a favor de l'esmena transaccional primer i
després vots a favor de l'esmena original.  

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
55 4

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

• Projecte de finançament: Presenten el projecte. Ramon EquiCo 40 
S'han presentat dues esmenes a aquest projecte de l'esplai Boix. Es convida l'esplai a explicar-les. 
L’esplai Boix presenta les 2 esmenes. S’obre un torn de paraula.
Xavi Planas 33: Es treballarà el fet de poder repartir aquestes quotes de forma interna i equitativa. 
Esplai Boix i Xavi Planas parlen i es decideix presentar un transacció i sotmetre-la a votació. 
Júlia Boix 91:  Explica transacció proposada.  Queda en stand by el  tema beques internes però es seguirà
treballant de forma interna més opcions. 
Tanquem el torn de paraula. Es demana a tothom que apunti que votarà a l'esmena 3. Pla 3.

• Projecte de protocol: Presenten el projecte. Cati EGS BB 19 i Paula EGS Bcn 546    
• Projecte de la Monifesta't: Presenten el projecte. Irene Nadal EquiCo 34 i Gerard 18 
• Accions ordinàries. Presenten les accions. Kate 37 + Juanca EGS VallOcc 17 

S'han presentat tres esmenes a les accions ordinàries. Dues són de l'esplai Garbí i fan referència als apartats
d'Atenció Personalitzada i d'Organització. La tercera està presentada per l'esplai MIV i fa referència a un error
tipogràfic.  Per  aquest  motiu queda inclosa automàticament.  Es  convida l'esplai  Garbí  a  presentar la seva
esmena a l'apartat d'organització i la proposta de transacció.  
L’esplai Garbí presenta l'esmena 3. Pla 2 i la proposta de transacció. Andrea Aranda Garbí 162.

Com que hi ha una proposta de transacció primer es tirarà entre l'esmena original i la proposta de transacció.
La votació de l'esmena es farà al final del punt. Demanem vots a favor de l'esmena transaccional primer i
després vots a favor de l'esmena original.  

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
56 3

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Llegim els  resultats  de  les  votacions  i  es  convida  l'esplai  Garbí  a  presentar  la  següent  esmena.  Presenta
l'esmena 3. Pla 5 (Andrea Aranda Garbí 162). Consisteix en substituir la paraula abraçar els esplais, per 
acompanyar els esplais.
Kate i Juanca: L'any passat es va presentar la mateixa esmena i no es va incorporar. Entenem que abraçar no és
paternalista. 

Andrea Aranda, Garbí 162: Demana clarificar informació sobre la transacció de l'esmena 3. Pla 3. 
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Júlia Boix 91: Torna a explicar.
Marta 101: La transacció significa que no es fa aquesta captació del 50% i queda en debat obert.  

Com que hi ha una proposta de transacció primer es tirarà entre l'esmena original i la proposta de transacció.
La votació de l'esmena es farà al final del punt. Demanem vots a favor de l'esmena transaccional primer i
després vots a favor de l'esmena original. 

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
40 19

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Pau EGS Bcn 9: Explica que votant la transacció de l'esmena 3. Pla 4. es segueix recaptant socis i donant la
dessuadora per sòcies noves, però s'aturarà el fet de repartir el 50%. 

Andrea Aranda, Garbí 162. Pregunta com ha quedat la vacant al lloc al CNJC que anteriorment ocupava Miki
Rueda. Kate Pedregal 37 respon que ara per ara no i ha ningú. 
Garbí: Com s'anava a fer en les línies pedagògiques per facilitar els espais de treball. Kate respon que ara per
ara no s'ha abordat i que seria important participar en els grups de treball del migdia per si surt alguna
proposta. 

Comencem amb l'esmena 3. Pla 1
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

57 1 0 58 2 60
Resultat: Aprovat

L’esmena transaccional aprovada consisteix en afegir el text següent al Pla de Treball 2018-19:
«Oferir eines, assessorament i estratègies de prevenció i resolució dels conflictes entre un esplai i un equip
de dirigents (EGS/EquiCo) o entre aquests equips.»

Votem l'esmena 3. Pla 2 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

51 1 6 58 2 60
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Vetllar perquè hi hagi EGS consolidats a tots els territoris.»

Votem l'esmena 3. Pla 3
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

53 1 2 56 4 60
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Aplicar el pla de captació i fidelització de sòcies i socis col·laboradors desenvolupat durant el curs 2017 -
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2018. Els principals canvis d’aquest són, respecte a l’establert anteriorment, 
• Crear una campanya de visibilització de les sòcies col·laboradores fent dessuadores per a les noves

membres.
• Facilitar el finançament privat dels esplais i d’Esplac donant la meitat de la quota de sòcia a l’esplai

que la sòcia esculli.»

Votem l'esmena 3. Pla 4 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

49 3 5 57 3 60
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«El principal canvi d’aquest és, respecte a l’establert anteriorment, crear una campanya de visibilització de
les sòcies col·laboradores fent dessuadores per a les noves membres.» (Treient el segon punt ja que no ens
sembla adequat que es pugui escollir l’esplai a qui va destinada la meitat de la quota). 

Votem l'esmena 3. Pla 5
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

26 18 9 53 7 60
Resultat: No aprovat

No es substitueix «abraçar» per «acompanyar».

Passem a la votació del document amb les esmenes aprovades incorporades
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

55 1 1 57 3 60
Resultat: Aprovat el Pla de treball amb les esmenes incorporades.

14. Examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost per l'any 2019

Vídeo: Escola d’Esplac any actual

Ara passem a la presentació i votació del pressupost. Es convida al Ramon Sagalés presentar el pressupost. 
No hi ha esmenes. S'obre un torn de paraula.
Andrea Aranda, Esplai Grabí 162: Augmenta el pressupost a la ST, perquè? 
Eduard EquiCo 36: Dins de la ST hi ha en marxa el procès de creixement i èxit, que inverteix en la formació i
en el corresponent augment de sou de tot el grup de ST.  

Passem a la votació. L'aprovació es fa per majoria absoluta. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

57 0 1 58 3 61
Resultat: Aprovat el pressupost pel 2019

Vídeo: Infància
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15. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de canvi de forma jurídica de l'Escola 

Tot seguit passem a presentar la proposta de transformació de l'escola. Es convida a la Caterina Pedregal i al
Xavi Planas  a presentar aquest punt. L'esplai Totikap va presentar una pregunta demanant més informació.
S'intentarà donar resposta a la demanda. Actualment la forma jurídica de l’Escola Lliure el Sol és de Societat
Civil sense ànim de lucre i es proposa fer un canvi per constituir-la com una cooperativa de serveis educatius
juntament amb la FFG, Acció escolta i Incoop.

Es passa al punt sobre la forma jurídica de l'escola. Es convida a la Caterina Pedregal i al Xavier Planas a
presentar la proposta. Xavi Planas 33 i Kate Pedregal 37. La proposta s'aprovarà per majoria absoluta. 

Passem a la votació del document
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

59 0 0 59 2 61
Resultat: Aprovada la proposta de canvi de forma jurídica de l’Escola.

16. Examen i aprovació, si s’escau, de la Carta de Gestió Responsable de Recursos 

Vídeo: Carta de gestió de recursos

Es passa a l'aprovació de la carta de gestió de recursos. Es convida a l'Alícia Antolín (Reduint Petjada), la Mar
Gordó i la Irene Nadal a presentar-la. S'explica la proposta.
Hi ha 3 esmenes a la carta de gestió de recursos. Es convida els esplais Totikap i el Cep a presentar-les. Es
dona la paraula a l'esplai Totikap per presentar la primera esmena i la proposta de transacció. 

Presenta la proposta d'esmena i de transacció. Sam Totikap 127.
Hi ha una proposta de transacció; es triarà entre l'esmena original i la proposta de transacció. Demanem vots
a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original.  

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
48 9

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Es convida l'esplai El Cep a presentar la següent esmena. Presenta l'esmena 5. Carta 2 Anna Bach 147 i Judit
Pladevall 91. Que consisteix en afegir el text: «Sempre i quan hi hagi una sucursal dins del municipi».

Es convida l'esplai Totikap a presentar la següent esmena i la proposta de transacció. Presenta l’esmena 5.
Carta  3 i  de transacció.  Martí  Totikap 130.  Es  triarà  entre l'esmena original  i  la  proposta de transacció.
Demanem vots a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original. 

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
56 0

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.
Obrim un torn de paraula sobre el document. 
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Guillem Castillo Totikap 128: Pregunta si és possible que surti a la pantalla el text de l'esmena original, ja que
només amb el codi queda una mica fluix. Alex Fajardo 43: A banda d’aprovar la carta, cal afegir que es cosa de
tots complir-la i fer una xarxa de comunicació real que faciliti aquests canvis cap a la banca ètica. 
Comencem la votació de les esmenes. 

Esmena 5. carta 1. Es vota la incorporació de l'esmena transaccional
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

55 0 1 56 5 61
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«El document es revisarà en una assemblea si el 20% dels esplais ho demanen, tal i com marquen els estatuts o
cada 6 anys per assegurar -ho.»

Esmena 5. carta 2.  Es vota la incorporació de l'esmena
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

49 5 2 56 5 61
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Sempre i quan hi hagi una sucursal dins del municipi».

Esmenta 5. carta 3. Es vota la incorporació de l'esmena transaccional
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

58 0 0 58 3 61
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Prioritzar productes tenint en compte l'ordre dels criteris següents i tenint en compte sempre que les condicions 
siguin justes laboralment i mediambientalment: 
1. Productes ecològics i de proximitat
2. Productes de proximitat.
3. Productes ecològics.
4. Productes de temporada»

Passem a votar el document sencer amb les esmenes aprovades incorporades
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

52 3 3 58 3 61
Resultat: Aprovat

17. Examen i aprovació, si s'escau, del Codi Ètic de les dirigents 
Es dóna la benvinguda un altre cop. El Zig Zag ens ha fet un vídeo de presentació dels espais de la Monifesta't.

Vídeo: Zig-Zag
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Comencem la tarda amb la presentació i aprovació del codi ètic. Es repassa el quòrum (44)
Es dona la paraula al Dani Costa, al Pau Campderrós i a la Júlia Arnal. 
Dani Costa EquiCo 39 + Júlia Arnal EGS PGA 16 + Pau Campdarrós EGS Bcn 10 

S'han presentat 4 esmenes al document del codi ètic, de l'esplai Garbí, Santa Eulàlia i Totikap. Es dona la
paraula a l'esplai Santa Eulàlia per presentar la primera. 
Presenta la proposta d'esmena 4. Codi 1 Alba Campos del GEPA + Marina 234 
Entenem que s'ha d'explicar clarament d'on surten les propostes. Pau Campdarrós 10, trasllada que el GC creu
oportú i necessari que quedi reflectit l'origen d'aquest protocol. 
 
Es demana a l'esplai Totikap que presenti la següent esmena i la transacció. 
Presenta la proposta d'esmena 4. Codi 2 Totikap 129 
Hi ha una proposta de transacció; es tirarà entre l'esmena original i la proposta de transacció. 
Demanem vots a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original.  

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
40 4

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

L'esplai Garbí presenta l'esmena següent. Presenta la proposta d'esmena 4. Codi 3 Raquel del Garbí 161. 
Es demana a l'esplai Totikap que presenti la següent esmena i la transacció. Proposta d'esmena 4. Codi 4. 

Torn obert de paraula: Gerard Vega (La Fera) 202: No acaba de veure clar el fet de que es necessiti l'aval de 2
esplais  de  2  sectors  diferents.  Gerard Castillo  (Totikap)  228:  Respon que  aquesta  persona ha tingut  una
implicació amb Esplac més enllà del seu sector i s'entén que no li costarà gaire aconseguir l'aval d'aquests dos
esplais de 2 sectors diferents.

Hi ha una proposta de transacció; es tirarà entre l'esmena original i la proposta de transacció. Demanem vots
a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original. 

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
41 1

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Obrim un torn de paraula sobre el document. 
Raquel  Garbí  161:  Com  es  votaran  les  membres  de  la  comissió  de  control?  Perquè  no  es  decideix  en
assemblea, sinó que s'accepten. Pau Campdarrós 10 respon que s'ha fet una votació interna en format invers
dins del GC i d'aquí han sortit les persones escollides. Els esplais només ho han de ratificar. Raquel Garbí 161:
Diu que no hi estan d'acord i per tant informen de que votaran en contra del document. 

Passem a la votació de les esmenes. 
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Esmena 4. Codi 1. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

32 6 10 48 1 49 
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Aquest codi ètic neix davant de la necessitat de disposar d’un protocol de gestió de conflictes de forma justa,
adequada i en un espai d’entesa.» 

Esmena 4. Codi 2. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 2 47 2 49 
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Com que els esplais i, per tant, també Esplac, són realitats canviants, aquest document ha de reflexar els canvis
a l’associació. El document es revisarà en una assemblea si el 20% dels esplais ho demanen, tal i com marquen
els estatuts o cada 6 anys per assegurar -ho. «

Torn Obert de Paraula: Júlia Robson MIV 96: A què es referia l'expressió "en funció del delicte". Cati BB 19:
Explica que aquest mateix dubte ja estava dins del GC, però s'entén que dins d'Esplac el tema que més es
contempla seria aquest, per tant afirmant que "no vagi en contra dels valors" ja s'engloba. Pau Campdarrós 10:
Afirma que és un document nou i que estarà en revisió i es contemplarà en els Estatuts i comptant amb
assessorament jurídic. 

Esmena 4. Codi 3. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

38 6 4 48 1 49 
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text: 
«Ser investigat per les autoritats judicials, excepte en casos de defensa de les llibertats, sempre i quan no sigui
amb valors oposats als d’Esplac.»

Esmena 4. Codi 4. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

40 3 1 44 5 49 
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text: 
«Per presentar candidatura a l’Equip de Coordinació caldrà haver estat membre de l’EGS o Representant d’una
comissió d’Esplac o haver participat 3 anys de l’associació i tenir l’aval del 50% dels esplais del propi sector i de 2
esplais de 2 sectors diferents més.»
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Llegim els resultats. Demanem vots a favor, en contra i en blanc de tot el document. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

42 5 1 48 1 49 
Resultat: Aprovat

Ara començarem la pausa que durarà fins a les 12:05 i que farem a l'escola. De 12:05 a 13:15 farem els grups
de treball allà mateix i després dinarem. Reprendrem el plenari a les 14:45 h. 
12:00-12:25 Pausa 
12:25-13:20 Grups de treball 
13:20-14:20 Dinar 

18. Ratificació, si s'escau, de la proposta de composició de la comissió de compliment 
Després de l'aprovació de la proposta de codi ètic s'ha d'aprovar la constitució de la comissió. 
En el marc de la carta es preveu la creació de la comissió de compliment. El divendres es va publicar una
proposta. Obrim un torn de paraula. 

Demanem vots a favor, en contra i en blanc
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

39 0 7 46 3 49 
Resultat: Aprovat

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

Resolució: Compromesos amb els drets fonamentals i les llibertats individuals i col·lectives.
Es dona la paraula al Martí Torres 6 i al Josep Maria 4 per presentar la resolució de Llibertats individuals i
col·lectives.  Martí i Txema expliquen la proposta. 

S'han presentat  8 esmenes a aquest  document dels esplais  Totikap,  Matinada Pòrtics,  GMM, Espurna de
Gràcia, Espurna, Ilàrgia, Boix, Movi, Bruixes i Bruixots, El Botó, GEPA, El Refugi i Santa Eulàlia. Es dona la
paraula a l'esplai Boix per presentar la primera esmena. 

Presenta la proposta d'esmena 7. Democràcia 1 Quim, del Boix 89 
S'obre un torn de paraula. 
Guillem Castillo Totikap 128: Podem votar aquesta esmena en concret abans de totes les altres? Ja que segons
la resolució d'aquesta votació, hi ha altres esmenes que no tindrien sentit. 
Pau Campdarrós 10: La següent esmena diu que la segona esmena si que tindrà sentit, ja que afegeix més
coses. 
Marta Cortina: Explica que s'expliqui la segona esmena. Així amb les dues explicades es procedirà a votar la
esmena de Democràcia 1. 
Irene Torrecilla 35: Hi ha dues esmenes pel mateix punt, llavors el que farem serà explicar les dues esmenes
(Dem.1 i Dem.2) i es passarà a la votació de l'esmena Dem.1, ja que si aquesta queda aprovada s'entén que
l'esmena Dem.2 no hi te cabuda. 

Es demana a l'esplai Totikap que presenti la següent esmena. 
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Presenta la proposta d'esmena 7. Democràcia 2 Aitor Gómez 374 

Es demana a l'esplai Totikap que presenti la següent esmena 
Presenta l'esmena 7. Democràcia 3 Guillem Castillo 128 

Es demana a l'esplai Espurna que presenti la següent esmena. 
Presenta l'esmena 7. Democràcia 4 Andrea Canals, esplai Espurna 92 

Es demana a l'esplai Espurna que presenti l'esmena 5 i la proposta de transacció 
Presenta l'esmena 7. Democràcia 5 Ariadna Iranzo, Esplai Espurna 94 

Torn Obert De Paraula: Tito EGS BCN 4. Pau Casanova 97: Respon que per incloure a tothom es veu que el
concepte de persones de la societat civil no queden incloses les persones amb càrrec electe. 

Hi ha una proposta de transacció; es tirarà entre l'esmena original i la proposta de transacció. Demanem vots
a favor de l'esmena transaccional primer i després vots a favor de l'esmena original. 

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
44 2

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Es demana a l'esplai Santa Eulàlia 7. Democràcia 6 que presenti l'esmena. 
Presenta l'esmena 7. Democràcia 6 Paula Duaso Esplai Botó 230 i Marina Esplai El Refugi 244 .

Obre un torn de paraula. 
Tito  EGS BCN 13:  No vol  obrir  debat,  però demana a  que es  refereixen al  concepte  de  "gent  de  pau".
Responen que es un concepte molt obert i amb diversitat d'opinions. 

Tito EGS BCN 13: Demana que si es podria fer una definició pròpia d'Esplac en aquest concepte. Responen
que l'esplai qui va presentar questes esmenes no hi és i que no saben fins a quin punt poden defensar això,
però remarquen que el concepte és ampli i per  tant si no hi ha una definició acordada seria millor treure-la. 
Pau 10: Tenint en compte a la mateixa línia de les 3 esmenes, fa referència a que la qüestió es que (segons
lectura personal) seria treure aquest concepte ja que no es pot definir. 

Marta Cortina: Emplaça a que ara és l'espai per obrir el debat sobre els conceptes aquests. Respon Martí: Des
dels GC no es veien preparats per poder fer front aquest debat sense el valor de l'assemblea. 
Dani Costa Equico 39: L'opinió personal de cadascú es individual, però defensa que la postura com a entitat
ha de ser a favor de la pau i en contra de la violència de qualsevol tipus. Així que defensa que en el text s'ha de
mantenir aquesta idea. 

Guillem Castillo Totikap 128: A nivell d'esplai pensen que en referència als valors d'Esplac, en històriques
ocasions s'han defensat de forma violenta. Així que tampoc s'entén que ara no cal alçar la veu a favor dels
valors de pau i amor, sinó que cal defensar el valor de la no repressió. 
Quim Lazaro, Trapella 82: Feia referència a la definició de violència. Segons el moment i l'espai i segons d'on
s'exerceix. 
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Guillem Castillo, 128: Respon que la història pot ser cíclica i es pot aspirar a un món sense violència. I fa una
reflexió de l'ús de la violència per part del poder, a diferència de l'autodefensa que no és violència. 

Presenta l'esmena 7. Democràcia 7 Mireia Bartolome, Vol i vol 231 
Tito: Tornant a la idea dels valors de la no violència, tenint en compte que Esplac es una comunitat educativa,
fa referència que educar en la no violència és el mes productiu. Marina el Refugi respon: No entrem en el
debat de violència/ no violència, sinó que creu que aquest text no és el lloc. 

Presenta l'esmena 7. Democràcia 8 Aida Campos 235 
Des del GC s'apel·la a que l'AGO decideix. 
Kate Pedregal Equico 37: Quan es va parlar amb Bruixes de les transaccions es va entendre el concepte, des
del GC es va acceptar que aquests conceptes van en línia als valors d'Esplac i per tant son acceptats. Però si
que es convida a que les futures línies pedagògiques de l'entitat s'esforcin en treballar aquestes definicions. 

S'obre un torn de paraula sobre el document. 
Eduard EquiCo 36: Creu que com una entitat educativa hauríem de diferenciar  entre defensar de forma
violenta o no-violenta una opinió. 
Pau Campdarros 10: Com a GC es va dir que no ens posicionàvem, però ho fem tots. Així doncs, defensa que
és millor no posar res perquè si ara per ara no hi ha un acord entre la defensa violenta o no violenta millor
deixem-ho estar. 
Carla EGS Vallès: Parlant des de l'opinió del Bruixes, el debat no era en favor d'educar o no en pau o violència.
Sinó obrir el debat en les situacions que ara estan en ordre del dia a Catalunya, era treure aquests conceptes
per tal de no donar peu a confusió. 

Donem pas a les votacions. 

Comencem amb l'esmena 7. Democràcia 1
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

35 8 2 45 4 49
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text:
«Així doncs, des de Esplais Catalans denunciem tots els casos que demostren que el sistema judicial espanyol no
és independent ni imparcial en temes tan importants com el lliurepensament, la violència masclista o la laïcitat.»

L'esmena 7. Democràcia 2. No es vota.

Esmena 7. Democràcia 3. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 2 0 48 2 50
Resultat: Aprovat
S’afegeix el text:
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«Davant l’extrema gravetat de la repressió policial i judicial de l’Estat espanyol contra aquells que el qüestionin,
siguin individus, institucions polítiques o socials o representants de la ciutadania.»

Esmena 7. Democràcia 4 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

47  1 1 49 1 50
Resultat: Aprovat
S’afegeix el text:
«Exigim la immediata posada en llibertat de les preses i els presos polítics de l'Estat Espanyol i la lliure tornada
de les persones que són a l’exili.»

Esmena 7. Democràcia 5 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 1 0 47 3 50
Resultat: Aprovat
Substituïm «representants electes, artistes, pensadors i pensadores» per  «representants electes».

Esmena 7. Democràcia 6 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

36 4 6 46 4 50
Resultat: Aprovat
S’elimina el concepte «altra gent de pau»

Esmena 7. Democràcia 7
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

37 6 4 47 3 50
Resultat: Aprovat
S’elimina el concepte «lluita no violenta»

Esmena 7. Democràcia 8 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

 38 4 5 47 3 50
Resultat: Aprovat
S’elimina el concepte «s’oposen pacíficament» 

Llegim els resultats i passem a la votació del document
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

38 6 5 49 1 50
Resultat: Aprovat

Resolució: Per una educació laica 
Expliquen la proposta: Pau Campderrós 10 i Anna Manubens 31  
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S'han presentat 2 esmenes a aquest document dels esplais Espurna, Totikap, Movi, Boix, GMM i Matinada
Pòrtics. Es dona la paraula a l'esplai Espurna per presentar la primera. 
Presenta la proposta d'esmena 8. Laica 1 Andrea Canals Espurna 92. 
Des del GC agrada l'esmena presentada. 
Es demana a l'esplai Espurna que presenti la següent esmena. Presenta la proposta d'esmena 8. Laica 2 

Esmena 8. Laica 1
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

47 0 0 47 0 47
Resultat: Aprovat
S’afegeix el text «Per una educació laica, crítica i lliurepensadora»

Esmena 8. Laica 2 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 0 1 47 0 47
Resultat: Aprovat
S’afegeix el text «sempre respectant a tothom»

Llegim els resultats i passem a la votació del document
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

47 0 0 47 0 47
Resultat: Aprovat

Resolució: Per una infància apoderada i transformadora 
Es dona la paraula al Oriol Uviedo i la Carla Alcañiz per presentar la esmena.
Expliquen la proposta. Carla Alcañiz 32 i Oriol Uviedo 007 
S'han presentat 3 esmenes a la resolució des dels esplais Esplai Espurna, Ilàrgia, Boix, Movi, Totikap. 
Es convida l'esplai Espurna a presentar la primera esmena i la proposta de transacció. 

S'explica l'esmena 10. Infància 1 i la proposta de transacció. Andrea Canals, Espurna 92 
Com que hi ha una proposta de transacció s'ha de triar entre les dues propostes. Es demanen mans a favor de
l'esmena transaccional i mans a favor de la proposta de transacció. 

Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original
45 1

Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.

Es convida l'esplai Espurna a presentar l'esmena 10. infància 2. 
Presenta l'esmena 10. Infancia 2 Aleix Espurna 95 

Es convida l'esplai Espurna a presentar l'esmena 10. infància 3 
Presenta l'esmena 10. Infància 3 Pau Espurna 97 

Oriol i Carla: Creiem que va en contra de l'objectiu de la resolució. El focus d'aquesta són els infants i és
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sorprenent que un altre cop vulguem ser les víctimes. Donem pas a les votacions. 

Esmena 10. Infància 1
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

44 0 2 46 0 46
Resultat: Aprovat

Es substitueix el text  «tenint els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà»  per «tenint els mateixos
drets que qualsevol altre ciutadà».

Esmena 10. Infància 2 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 0 0 46 0 46
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text «i no només dels adults».

Esmena 10. Infància 3 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

32 6 6 44 2 46
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text «Prendre consciència de l'adultcentrisme present en totes les nostres relacions» 

Llegim els resultats i passem a la votació del document
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 0 45 1 46
Resultat: Aprovat

Resolució: Gèneres i sexualitats diverses dissidents 
Es dona la paraula a l'Ana Lombardo i al Jordi Miras per presentar la esmena de Gèneres i sexualitats diverses
dissidents. Expliquen la proposta. Anna Lombardo 17, Jordi Miras 3 i Sam Costa Totikap 127. 
S'han  presentat  4  esmenes  a  aquest  document  de  l'esplai  Espurna.  La  segona  i  la  tercera,  com  que  fan
referència a faltes de picatge, s'incorporen immediatament. Es demana a l'esplai Espurna que presenti les
altres dues. 
Presenta la proposta d'esmena 9. Gèneres 1 i la transacció. Pau Casnovas 97 
Anna Lombardo 17: Espurna i GC a favor de la transacció "diverses i dissidents" 

Com que hi ha una proposta de transacció s'ha de triar entre l'esmena original i la transacció. 
Vots a favor de la transacció Vots a favor de l'esmena original

45 0
Llegim el resultat de la votació: S'escull l'esmena transaccional.
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Es demana a l'esplai Espurna que presenti la següent esmena. 
Presenta la proposta d'esmena 9. Gèneres 3 Pau Casanoves 97 
Donem pas a les votacions. 

Esmena 9. Gèneres 1
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 1 46 0 46
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text: 
El Col·lectiu de persones amb sexualitats diverses i dissidents va unir (...) una icona per al col·lectiu de persones
amb sexualitats  diverses  i  dissidents  (...)  oferir  un espai  dinamitzat  per  persones  amb sexualitats  diverses  i
dissidents i del Grup de Treball (...) augmentar la participació de persones amb sexulitats diverses i dissidents en
espais (...)

Esmena 9. Gèneres 3 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 1 46 0 46
Resultat: Aprovat

S’afegeix el text «Generar un discurs coherent amb els nostres actes» 

Torn Obert de Paraula: Dídac Roig Kasperle 111: El Kasperle volia presentar una esmena però no ha estat
possible per causes internes. "poder triar lliurement" canviar per "poder escollir lliurement".

Llegim els resultats i passem a la votació del document. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc.  
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

46 0 0 46 0 46
Resultat: Aprovat

Resolució: La nostra responsabilitat de justícia per Palestina 
Es dona la paraula a Creem Llaços per presentar la resolució de La nostra responsabilitat  de justícia per
Palestina. Expliquen la proposta Laura Muñoz 119 i Laura Garcia.

Llegim els resultats i passem a la votació del document. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

43 1 1 45 1 46
Resultat: Aprovat

Resolució: Cooperació i internacionalisme 
Seguim amb les resolucions de l'assemblea. Es dona la paraula a la Júlia Corominas i al Sergi Buendia per
presentar la de Cooperació i internacionalisme. Expliquen la proposta. Sergi Buendia 24 i Júlia Corominas 5.

S'han presentat 3 esmenes a aquest document de l'esplai Espurna. La primera i la tercera s'accepten perquè fan

c. Avinyó, 44  2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat



referència a l'ortografia. Es convida l'esplai Espurna a presentar la segona. 
Presenta  la  proposta  d'esmena  10.  Cooperació  2.  Andrea  Canals  Espurna  92  Hi  havia  dues  esmenes
relacionades, la segona aprovada directament i la tercera esmena demanem el vot en contra perquè sinó no te
sentit. 

Donem pas a les votacions. Comencem amb la de l'esmena
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

1 42 1 44 2 46
Resultat: Esmena no aprovada

Llegim els resultats i passem a la votació del document. Es demanen vots a favor, en contra i en blanc. 
Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots emesos Abstencions Quòrum

45 0 0 45 1 46
Resultat: Aprovat

20. Precs i preguntes 
Donem pas als precs i preguntes. Abans de demanar torn hem rebut dues preguntes del Totikap: 

Pregunta 1: Demanem que tots els documents d'Esplac de l'estil de la carta de gestió de recursos, el codi ètic
de les dirigents, el reglament de règim intern, etc. que regeixen el funcionament de l'associació i no es revisen
de forma periòdica, es revisin de forma periòdica i s'indiqui aquest període en els esmentats documents. 
Resposta a la pregunta 1: Irene Torrecilla indica que aquests documents si que es revisen periòdicament.
Però és cert que no s'incorpora un període establert. El GC proposa que, com que es revisaran els Estatuts i el
RRI, s'inclourà. 

Pregunta 2: Quan a la documentació es faci referència a altres documents, es podrien posar enllaços per tal
de poder-los consultar? 
Resposta a la pregunta 2: Si s'incorporarà. 

S'obre un torn de preguntes:
• Ingrid Kasperle 109: Vol que de cara a properes AGO, es tingui en compte que no coincideixi amb el

25N. Per tal de poder assistir als actes de la jornada. 
• Sami Xiroc 135: Per facilitar la feina, estaria bé que el document imprès de les esmenes anés acord

amb l'ordre que apareixen a l'AGO. 
• Júlia Boix 91: Demanem que es revisin els documents. Ja que en general es parla en femení genèric,

però en alguns documents s'utilitza un altre. 
• Paula 230: L'EGS i l'Equico han de tenir present que venen aquí des de la imparcialitat. 

EquiCo respon: 
Irene 94: Respecte al 25N, es tindrà en compte. Pel que fa als papers de les esmenes, es tindrà en compte i
intentarem fer-ho més clar. Pel que fa al femení genèric, a Esplac hi ha un llibre d'estil i es revisarà. Pel que fa
al prec de la Paula, si que es cert que el GC ha pres partit durant l'AGO, sabem que no hauria de ser així i en
som conscients... i sempre ho fem des del respecte i per tal de donar més arguments al que es parla o ajudar a
entendre. 
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Dani Costa: Recorda que els cursos de Marta Marta estan dirigits a persones activistes d'Esplac. Aquests
cursos estan subvencionats per Esplac i això vol dir que els hem d'aprofitar al màxim i els hem de valorar.
Comentar que s'ha vist estrany el fet de presentar esmenes i no venir a defensar-les. Es valora positivament el
fet de debatre a nivell pedagògic, però hem de donar valor als processos i tota la feina que aquests comporten.
Aprofitem aquests espais al llarg de tot el curs. Us animem a fer processos compartits i treballats de forma
conjunta. Participem durant l’any.

Donem la paraula a la Irene (EquiCo) per cloure l'assemblea. 

21. Dissolució de la mesa 
Donem les gràcies a la Marta i l'Elvira per la tasca. Donarem pas a l'acte públic. 

Acte públic 
El Gran Comitè puja a l'escenari. Es passa la llista de convidades. 
Donem les gràcies a totes les persones que assisteixen a l'acte. 
Es llegeix el text de l'estat del món. 

Vídeo: Presentació de la Monifesta't 

Expliquem que som una associació amb molt de relleu, on entrem i sortim. A l'assemblea volem donar les
gracies a la gent que marxa. Convida a parlar a la Patrícia Barrera, l'Eduard Fernando, l'Àlex Fajardo i la Irene
Torrecilla. 

Vídeo: Comiat. Moltes gràcies un altre cop. Discurs. Ara quan acabem hi ha xocolatada a fora, moltes gràcies
a totes per venir! 
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