
Assemblea General Ordinària: moment de fer balanç.

Aquest  passat  dissabte  30  de  gener  de  2016,  ha  tingut  lloc  un  dels  moments
importants de l'any pel MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians), l'Assemblea
General  Ordinària  (AGO).  En  aquesta  hi  eren  convocats  tots  els  responsables  en
representació dels seus centres d’esplai, enguany s’ha celebrat a l’Auditori Pau Casals
de Sant Salvador.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del nostre Moviment, el MCECC som tots i
totes els centres que el formen, i és construeix conjuntament. En aquesta és on s’ha
fet balanç del que ha passat durant l’any 2015 (memòria, tancament econòmic,...) i
s’ha presentat i aprovat les línies pel 2016 (Pla accions, calendari, pressupost,...). En
el  marc  de  l’Assemblea,  s’han  renovat  també  una  part  dels  membres  de  l’actual
Consell Directiu.

En l’AGO és un moment de mirar enrere i fer balanç de tot el que ha succeït i hem
viscut durant l’any 2015. Iniciàvem l’any amb l’assemblea a Calafell amb una jornada
formativa prèvia, seguíem amb la Trobada de monitors/es a la Conreria sota el lema
“MONI-GIRA el món”, la TrocaJove a Sabadell,  els cursos residencials a la Sala, la
Ruca, Montsant i Aina, les més de 350 activitats d’Estiu, les jornades de monitors/es i
infants dels territoris i les zones, les representacions de Pastorets i Pessebres Vivents
arreu de Catalunya ... i moltes més activitats que hem realitzat. 

En aquesta és moment de renovar el compromís i marcar nous reptes pel 2016, el
nostre Moviment opta: per l’Esplai, per l’educació dels infants, adolescents i joves, per
l’Evangeli,  pels  més  vulnerables,  per  un  país,  Catalunya,  pel  voluntariat,  per  la
construcció participativa i per una proposta educativa de qualitat, per tot això vetllem i
potenciem (per destacar algunes): 

 Les  activitats  formatives  per  millorar  la  qualitat  de  l’acció  educativa  dels
monitors/es. 

 Les grans activitats del MCECC, jornada de monitors/es i la Trobada de joves.
 La participació  de la  infància  vulnerable  en  les  activitats  de lleure  amb les

beques atorgades. 
 L’acció pastoral, destacant  un nou impuls de l’àmbit animació de la fe. 
 La millora de la comunicació del MCECC.
 El rigor en l’avaluació i valoració de la nostra tasca.
 Millorant  els  canals  participatius  del  MCECC,  potenciar  el  Consell  de

Responsables Territorials (CRT). 

Plegats podrem consolidar i seguir sumant en aquest projecte en constant Moviment!
Continuem  treballant  junts  per  l’educació  en  el  lleure  a  Catalunya!  SOM
MONITORS/ES, SOM MOVIMENT! 
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