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INTRODUCCIÓ 
El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans d’avui és diferent al que va donar lloc a l’anterior Pla estratègic i és que durant aquests darrers 
anys hem treballat per enfortir el Moviment, l’Esperit, la Consciència i la Presència. Hem esdevingut un MCECC present a Catalunya, Andorra, 
Mallorca i Menorca, amb trobades generals consolidades i que millora, dia a dia, els canals i espais per esdevenir un Moviment més proper, viu i 
participatiu. 

Planificar estratègicament és una oportunitat per traçar objectius i reptes a llarg termini, a partir d’un espai d’anàlisi, debat i reflexió amb el màxim 
d’agents. Durant uns mesos hem treballat intensament per donar fruit a aquest nou Pla Estratègic que ens ha de permetre seguir avançant i millo-
rant la nostra tasca educativa. 

Durant els propers anys treballarem per donar resposta a aquests reptes: 

Venim de lluny i volem anar més lluny: cal repensar-nos, actualitzant el que som, tenint present d’on 
venim i on volem anar! 

Els monitors/es són la clau del que fem: hem d’acompanyar el creixement de les persones que fan 
possible el dia a dia de l’esplai i del Moviment. 

Els centres d’esplai han de ser sòlids: hem d’esdevenir espais educatius de qualitat, inclusius, amb 
estructures fortes i amb una mirada oberta al món. 

Vivim en un entorn interconnectat: ens cal treballar en xarxa amb la pròpia comunitat, el barri o el 
poble, amb el Moviment i amb el sector de lleure educatiu.  

No són reptes menors! Cada any haurem de treballar fent petits passos que ens permetin posar les bases per acon-
seguir-los. Però som un Moviment de persones compromeses que estimem allò que fem i sabem que, educant perso-
nes, transformarem la societat. 

Estem a punt per avançar i fer possible el futur del Moviment! 
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QUIN PROCÉS HEM SEGUIT 
Durant més de mig any hem treballat per fer possible aquest marc estratègic que, d’una manera ambiciosa, posa l’accent en diferents fronts que 
caldrà treballar per seguir avançant. 

Persones i col·lectius diversos, a través de reunions i espais participatius, hem analitzat el Moviment actual i hem somiat com voldríem ser d’aquí 
uns anys.  

El procés ha comptat amb una fase de diagnosi, una de recull de propostes i, finalment, una de concreció. Tota aquesta anàlisi ha estat liderada per 
una comissió específica del Moviment i acompanyada per una consultoria. De manera esquemàtica, aquests han sigut els agents, espais i temps 
que hem seguit:  
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PLA ESTRATÈGIC 
Aquest Pla Estratègic té quatre grans eixos (Identitat, Persona, Esplai i Xarxa), tres dels quals contenen subeixos.
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01

02

IDENT I TAT 
Actualitzar les opcions del Moviment en base als principals valors que el defineixen 

Redefinir la visió i el compromís del Moviment vers l’opció cristiana i catalana.  

 

PERSONA  
Esdevenir un Moviment de persones, contribuint al creixement humà, a la retenció de talent i a generar 
una comunitat MCECC 

MONITOR/A: Acompanyar el creixement personal del monitor/a com a jove.  
RESPONSABLE: Formar i acompanyar les persones que ocupen càrrecs i tasques de responsabilitat. 
EXMONITOR/A: Ser un espai d’acollida per a persones que deixen l’activitat ordinària a l’esplai com 
a possibles referents. 
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03

04

ESPLA I  
Enfortir els centres d’esplai com a entitats d’educació en el lleure per a infants i joves 

PEDAGOGIA: Oferir una educació de qualitat i innovadora. 
GOVERNANÇA: Enfortir la manera d’organitzar i liderar el centre d’esplai des de la responsabilitat 
i la implicació. 
INCLUSIÓ: Esdevenir referents en el treball per a la inclusió. 
SOCIETAT: Educar infants i joves per una justícia global. 
 

XARXA 
Generar un treball amb l’entorn, enfortint vincles i teixint noves aliances

 
COMUNITAT: Fomentar el treball comunitari amb les parròquies, escoles, barris i/o municipis. 
MOVIMENT: Enfortir la xarxa MCECC des del treball territorial. 
SECTOR: Esdevenir un referent de l’educació en el lleure del país.
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El MCECC, com qualsevol altra entitat, té unes característiques identitàries que la defineixen. Aquest ideari és la nostra base, però ens cal 
rellegir la visió i el compromís vers l’opció cristiana i catalana, adaptant-la al context actual tot generant uns espais de reflexió i aprofun-
diment. 

En relació amb l’opció cristiana, el Moviment acull sensibilitats molt diverses i cada centre ha de treballar vers la seva pròpia realitat. 
Aquesta pluralitat ens aporta un enriquiment que hem d’aprofitar, però al mateix temps ens cal definir un model propi de vivència de 
l’Església pel que fa a les accions del conjunt del Moviment i concretar com volem fer el treball vers el transcendent, l’espiritualitat o la 
fe des de la inclusió. 

En relació amb la catalanitat, el Moviment també dona cobertura a diferents realitats arran del creixement territorial. Volem posar en va-
lor la identitat catalana i la promoció de la llengua, vetllant per l’encaix de les diferents sensibilitats, per tal de trobar la millor manera de 
defensar el nostre compromís amb la cultura, la llengua i el territori.  

Hem de saber d’on venim, com som i com volem ser. Per fer-ho generarem uns espais de treball per definir unes bases i línies de consens 
que ens permetin seguir avançant en una manera d’entendre i llegir la nostra identitat. 

IDENT I TAT 
Actualitzar les opcions del Moviment en base als principals valors que el defineixen 

Redefinir la visió i el compromís del Moviment vers l’opció cristiana i catalana.  
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El Moviment el formem les persones que amb el nostre compromís amb l’educació en el lleure treballem des del nostre centre d’esplai, 
territori o comissió tot enfortint el MCECC des del voluntariat. Creiem que és clau acompanyar tots aquests joves monitors/es oferint 
espais de creixement personal i recursos pels quals assumeixen una responsabilitat. Cal vetllar també per retenir persones que deixen de 
ser monitores en actiu, però que volen seguir aportant el seu temps i experiència al Moviment. 
 
MONITOR/A: Acompanyar el creixement personal del monitor/a com a jove.  
Oferirem espais, formacions, grups i referents que permetin acompanyar els monitors/es des del punt de vista personal. Més enllà de 
les eines i recursos necessaris per fer la tasca educativa generarem recursos i espais de creixement personal, humà i espiritual que en-
forteixin la vessant més personal del monitor/a. A través dels Punts de Connexió, de les Estones amb Tu dels cursos residencials, dels 
programes formatius com el Ramon M. Serchs o d’altres volem ser un espai on el jovent pugui seguir creixent com a persones. 

RESPONSABLE: Formar i acompanyar les persones que ocupen càrrecs i tasques de responsabilitat. 
Comptem amb un elevat nombre de persones que assumim tasques de responsabilitat, ja sigui en el dia a dia de l’esplai, en el si dels 
territoris i zones, als àmbits, a les trobades generals... Oferir eines i espais formatius és clau per enfortir aquesta tasca, acompanyant i 
contribuint a fer que es realitzi amb el màxim compromís, qualitat i lideratge. Per fer-ho, definirem un pla formatiu específic per a aquests 
col·lectius.   

EXMONITOR/A: Ser un espai d’acollida per a persones que deixen l’activitat ordinària a l’esplai com a possibles referents. 
Arriba un moment en què les persones que hem dedicat el nostre temps i estima als Centres d’Esplai i el Moviment deixem l’activitat di-
recta com a monitors i monitores, però amb ganes de seguir aportant la nostra experiència per seguir contribuint a enfortir l’educació en el 
lleure dels centres i del MCECC. Treballarem per identificar persones amb talent i ganes de seguir construint i oferir espais diferents que 
permetin generar una comunitat MCECC. També promourem que els centres vetllin per tenir exmonitors/es referents amb qui recolzar-se. 

02 PERSONA  
Esdevenir un Moviment de persones, contribuint al creixement humà, a la retenció de talent i a generar 
una comunitat MCECC 
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03 ESPLA I  
Enfortir els centres d’esplai com a entitats d’educació en el lleure per a infants i joves 

Els Centres d’Esplai som la base del MCECC i qui en dona sentit. Amb implicació i voluntat de millora contínua vetllarem per oferir una qualitat pedagògica i 
innovadora. Treballarem i ens formarem per ser capaços de millorar en la governança dels nostres centres, els lideratges i les estructures internes. Educarem 
oberts al nostre entorn, oferint activitats accessibles a tots els infants, i amb una mirada de justícia global. 

PEDAGOGIA: Oferir una educació de qualitat i innovadora. 
L’educació en el lleure és el pilar de la nostra tasca i és imprescindible que dia a dia ens dotem d’eines per millorar en la vessant pedagògica. A través de l’Àmbit 
Pedagògic seguirem impulsant iniciatives que permetin la reflexió i la generació de recursos de qualitat i vetllarem per la transferència del coneixement 
generat. A través d’alguna eina d’autodiagnosi els centres d’esplai podran autoavaluar-se per conèixer el seu estat i marcar-se objectius de millora. 

GOVERNANÇA: Enfortir la manera d’organitzar i liderar el centre d’esplai des de la responsabilitat i la implicació. 
La gestió i la organització del centre és important per facilitar una bona presa de decisions i un bon repartiment de tasques i responsabilitats. Reflexionar 
sobre aquests aspectes, facilitar eines i metodologies i generar espais formatius és un dels reptes per avançar en la millora de la governança. Per portar a 
terme una bona tasca educativa i uns projectes de qualitat necessitem bons lideratges que treballin des del servei, la motivació i l’equip.  

INCLUSIÓ: Esdevenir referents en el treball per a la inclusió. 
Volem ser agents transformadors, amb una actitud proactiva i d’acollida per esdevenir referents com a agents educatius inclusius, entenent la diversitat com 
un aspecte universal i no d’un col·lectiu determinat. Treballarem per incorporar infància en situació de vulnerabilitat a les nostres activitats i acollint infants i 
monitors/es amb necessitats educatives especials. Impulsarem noves realitats de lleure en entorns socialment desfavorits. I vetllarem per esdevenir espais 
educatius que siguin un reflex de les diverses realitats socials. 

SOCIETAT: Educar infants i joves per una justícia global.  
Promovem una educació en valors als infants i joves perquè creixin amb una mirada sensible i compromesa per construir un món més just. Volem enfortir 
aquesta consciència i compromís social dels centres d’esplai generant espais de reflexió i recursos des de l’Àmbit d’Educació per a la Justícia Global. Ens 
cal estar connectats amb la realitat del moment per implicar-nos en una educació vers aspectes com l’emergència climàtica, la perspectiva de gènere, la 
cultura de la pau o les migracions, entre d’altres. 
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04
 

XARXA  
Generar un treball amb l’entorn, enfortint vincles i teixint noves aliances

Vivim en un entorn i una societat interconnectada, aprenem dels altres i sabem que junts podem generar projectes més transformadors. 
Com a centres d’esplai impulsarem les relacions amb les nostres comunitats properes i també les xarxes territorials d’on formem part. 
Com a MCECC treballarem per enfortir el sector del lleure educatiu de base comunitària.  

COMUNITAT: Fomentar el treball comunitari amb les parròquies, escoles, barris o municipi 
Volem reforçar la nostra perspectiva comunitària com a agents actius amb l’entorn. Ser centres connectats a la nostra comunitat de 
referència, ja sigui una parròquia, una escola o una entitat, i també implicats al nostre barri o municipi. Per trajectòria, molts tenim ja 
relacions i projectes comunitaris que, en funció de cada cas, ens caldrà treballar per fer visibles, repensar, fer renéixer o exportar com a 
exemple.  

MOVIMENT: Enfortir la xarxa MCECC des del treball territorial 
Estem vertebrats territorialment a través dels diferents territoris i zones i creiem que és essencial enfortir aquestes xarxes territorials i 
ser un Moviment proper i acollidor des d’aquesta proximitat territorial. Volem consolidar les activitats territorials i posar en valor la figura 
dels responsables territorials a través del procés d'elecció, incorporació i d’acompanyament. També revisarem el dibuix territorial de les 
zones per adaptar-lo a les necessitats que s’esdevinguin. 

SECTOR: Esdevenir un referent de l’educació en el lleure del país 
Tenim una llarga i consolidada trajectòria en el sector del lleure educatiu de base comunitària. Volem aprofitar aquest bagatge i presència 
per ser un actor referent, impulsant aliances i estratègies compartides amb altres federacions de lleure. Cada any generem recursos i 
organitzem jornades que ens permeten transferir coneixement, definint el nostre model d’esplai, que hem d’obrir a noves persones.  
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COM HO ACONSEGUIREM?  
Aquest document recull unes fites, unes línies estratègiques que volem seguir per aconseguir un Moviment amb Identitat, Persones, Esplais i Xarxes! 
Com qualsevol gran construcció, ens caldrà anar fent passos per anar avançant en aquest camí. A través dels plans d’acció anuals és com anirem 
concretant les accions prioritàries de cada any. 

RECORDA!  

SOC MONITOR/A, SOM MOVIMENT! 

PLA ESTRATÈGIC 2021-2023/25 

PROPOSTES 
D’ACCIONS 

SEGONS ELS 
EIXOS 

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE - GENER 

PRIORITZACIÓ 
DE LES 

ACCIONS PER 
EIX
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I APROVACIÓ 

A L’AGO 
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www.peretarres.org/mcecc


