Els esplais cristians adapten al format telemàtic
la seva assemblea general
Dij, 14/01/2021 per Catalunya Religió

(Estris) El Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans celebrarà la seva
Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021 el proper dissabte 30 de gener.
Enguany, degut a les circumstàncies generades per la pandèmia de la covid-19, se
celebrarà de manera telemàtica per primera vegada. L'Assemblea és un dels
moments més importants de l'any pel Moviment, segons diuen, "un moment per
escoltar la veu dels centres d'esplai, fer balanç de l'any anterior i encaminar el
futur". Hi són convocats els responsables dels centres d'esplai federats, que
actualment són 199.
Com cada any, en aquesta AGO, es presentaran i aprovaran, si s'escau, l'acta de
l'AGO anterior, la Memòria del MCECC del 2020, el Pla d'Accions pel 2021,
l'Informe Econòmic del 2020 i 2021 tancament i pressupost), i el calendari pel curs
2021, com a temes centrals. Un dels moments cabdals, d'altra banda, serà la
renovació del Consell Directiu.
A més, es farà una presentació d'altres tasques que es duen a terme des dels
àmbits (pedagògic, d'educació per la justícia global i d'animació de la fe) i els
projectes (entre els que destaca el treball de la perspectiva de gènere als centres
d'esplai) del MCECC i altres dates importants pel Moviment durant el 2021: la
Trobada de Monitors i Monitores(prevista pel 13 i 14 de març) i la TrocaJove, una
trobada anual pels grups de joves dels centres d’esplais federats prevista pel 15 i
16 de maig. Per ambdós esdeveniments, des del MCECC, es preparen diversos
escenaris per adaptar-los segons la situació sanitària del moment. Per últim, es
lliuraran els premis de la segona edició del concurs InnovAct, impulsat pel MCECC
amb l’objectiu de premiar la innovació en el sector de l’educació en el lleure.
El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés és
una federació que agrupa centres d’esplai d'arreu de Catalunya, Mallorca,
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Menorca i Andorra, essent l’entitat de lleure més gran de Catalunya. Els seus
centres acullen 19.696 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i
voluntària de 3.945 monitors i monitores.
Jornada prèvia de responsables
El vespre previ a l'AGO del MCECC, divendres 29 de gener, tindrà lloc la Jornada
de Responsables, adreçada als responsables o equips de responsables dels centres
d'esplai del Moviment, així com a aquells monitors/es que tenen algun càrrec dins
del centre (responsables pedagògics, consiliaris,etc.). Aquesta jornada també serà
telemàtica i consistirà en una xerrada en línia sobre la resiliència.
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