Acta de l’assemblea de l’entitat del dia 16/03/14
Horari d’inici: 12:00
Comença la reunió amb 29 assistents i acaba amb 25.
Assistents: Pau, Oriol, Carla, Claudia, Alba, Claudia, Marta, Saray, Antoni,
Antonio, Maria, Robert, Sergi, Marc, Mª Angels, Manolo, Damià, Tomàs,
Ana, Quiro, Monica, Monica, Raul, Alfred, Alejandro, Rebeca, Maria, Xavi,
Nuria.
0. Revisió de l’acta anterior
Se segueix apostant a passar la banca ètica, i es marca un temps per
dur-ho a terme. Per a l’estiu ja hem de funcionar amb com a mínim
un compte ètic. En aquest compte es proposa posar els diners
d’estalvi i anar fern aportacions periòdiques, igual que es poden
disposar en cas de necessitat, per exemple casals. La operativa
quotidiana (poder fer ingressos, domiciacialitzacións, caixers....)
seguirà amb el Banc Sabadell. Els encarregats d’economia de gegants
juntament amb els de l’esplai tiren endavant la proposta de la banca
ètica.
1. Valoració esplai (activitats, econòmica, etc.)
2015-2016
Els monitors la valoren positivament, va costar repartir tasques entre
monitors per la quantitat de gent, però les valoracions són positives.
Es va guanyar uns 1800€,comptant els casals d’estiu, ja que van
compensar el curs.
Referent a les ’inscripcions hi ha hagut més aquest any que l’anterior.
Uns dotze monitors ven implicats i uns 40 infants.
S’assumeix que no es van passar les quotes a les famílies que volien
pagar pel banc.
2. Valoració gegants (sortides, econòmica, etc.)
Es valora que encara que siguem la mateixa entitat no hi ha un
treball conjunt i anem cadascú al seu rotllo. Potser això abans no
passava ja que hi havien més monitors/geganters, però ara no es
així, i es creu que s’ha de treballar.

La colla de Gegants està oberta a noves propostes per animar a gent
a participar, però han d’anar acompanyades d’una involucració al
darrera, tant dels monitors com de les famílies i joves.
Fer més activitats conjuntes amb joves, pares, nens i geganters
ajudarien a millorar aquesta relació, i si fa falta es dona la possibilitat
de crear els capgrossos per tenir una opció dins la colla per als més
petits.
Aquestes propostes s’haurien de fer entre tots, fa falta implicació i
tampoc els geganters sols no ho poden assumir.
Referent a la coordinació gegants/monitors, en la vessant econòmica,
per tenir tots els documents en el cas que hi hagués una inspecció,
els responsables d’economia de cada secció facin feina conjunta, que
es guardin tots els tiquets i factures a l’esplai, i fer-se traspassos
periòdics. Tot això per la nova llei on hem de declarar certes
despeses i si no es compleix hi ha risc d’una sanció de 200€.
3. Proposta esplai 2016/17
Propostes:
- La colla de joves acabi sent un grup extern, autònoms. Sense
monitors. Amb empara legal de l’entitat però fomentant sobretot
l’autonomia i la autoorganització.
- Es valora que l’equip de monitors pot ser inestable ja que també
tenen molta feina personal.
- No trobem els motius perquè no tenim un cicle tancat de infants a
monitors/geganters.
-Es valoren noves activitat vers famílies i gegants i noves propostes.
-També cal fer aquesta feina amb joves per fomentar la participació.
-La relació amb el MEV aportar un punt de vista de la nostra entitat
especial. També es valora més involucració dins del MEV dins les
possibilitats.
-L’equip de monitors vol continuar una anys i fer un bon equip.

4. Propostes gegants 2017
Un cop exposat tot l’anterior es fan les següents propostes.
-Treballar per a la cohesió entitat.
-Nous assajos: Tabal, Gralla, i iniciar cursos d’aquest. Surten
interessats i s’han de posar en contacte amb gegants i fer un grup.
-Apostar per la Coordinadora Gegants Sabadell

-Més sortides de barri, i possibilitat de ser conjuntes amb altres
colles.
-Talles activitats esplai durant els dissabte o dies especials.
-Cap de setmana conjunts, o dates específiques, com el carnaval.
-Crear o modificar el Bosquet, CAU, Capgrossos si hi resposta
col·lectiva i ganes de fer-ho.
-Fer proposta rua. Ja per l’any vinent. Tots conjunts.
-Assaig conjunt el 1r dissabte de mes un cop acabi l’esplai 18:30h.
-Dissabtes tarda tallers de reparació del drac a l’esplai.
-Surten voluntaris per fer curs de gralla, dos monitors són voluntaris.
-Informar a pares per participar amb les sortides de gegants fet-los
arribar les sortides.

5. Valoració 50 anys-Propostes Festa del Bosc
La valoració es positiva, tant per la participació, com la qualitat de les
activitats. (Aplaudiments en general)
Encara que organitzativament va se complicat i haver-hi dèficit, es
valora que es van complir els objectius de difusió de l’entitat a la
ciutat i donar vida cultura i de lleure al barri.
Els monitors tenen una comissió de treball per la FdB, amb un
format. Convidem a famílies i gegants a posar punts en comú i fer
una pluja d’idees.
6. Local
Ara mateix tenim una cessió d’un any amb les condicions actuals on
les despeses de consums les assumeix l’ajuntament però mai
assumeixen tasques de manteniment.
En un any vista aquesta opció desapareix ja que hi ha un reglament
de cessió de locals a entitats, però el nostre local no està en les
condicions necessàries per poder ser cedit. Segons saben a l’espai on
està situat l’esplai al planejament no s’hi pot construir equipament de
lleure.

Això comporta més encara la necessitat de reivindicar un local dignes
les activitats de la nostra entitat i es plantegen varies opcions a
treballar.
Escenari 1: Reivindiquem la tasca de la nostra entitat de lleure i
cultura vers l’ajuntament, la nostra història i el nostre futur al barri.
Es necessari el local nou i amb la importància corresponen a una
entitat educativa.
Amb aquests criteri i més l’ajuntament construeix un local nou on ara
són

els barracons i amb el reglament de cessió de locals

l’aconseguim.
Escenari 2: Ens tornem a presentar al procés participatiu i amb una
campanya molt ben feta aconseguim els diners de l’ajuntament i amb
capital privat construïm el nou local on ara són els barracons i lluitem
per tenir exclusivitat dins d’aquest espai.
Escenari 3: Passa l’any, i l’Ajuntament no pot cedir-nos el local ja que
no està en condicions i seguim fent l’activitat. Seguim el temps que
faci falta amb aquestes condicions i seguin buscant alternatives o
maneres de resoldre-ho.
Escenari 4: Nou local a un altre lloc. Reclamar el CFA de la Concòrdia
i que sigui en nostre local, o mirar la possibilitat de la construcció
d’un edifici nou al costat del CEIP Concòrdia, on hi ha la riereta.

Després del debat es prioritza l’escenari 1, en el cas de no ser possible
passaríem al escenari 2, i en tercera opció (a valorar encara) serien els
escenaris 3 i 4 per igual

Es proposa fer una comissió de negociació i fer un projecte en cada cas i
començar a fer feina.

7. Precs i preguntes
Prec:- Monitors: La cuina de l’esplai ens l’hem trobat bruta i no era de
l’activitat de lleure, pregunten qui te claus del local:
-Resposta; una de gralles, Conxa, Mari, Monitors, Marc i Raul.
Es tanca la sessió a les 14:00h

