ACTA ASSEMBLEA GENERAL
CAE LA LLAR DEL VENT - ABRIL 2021

Primera convocatoria: 18 d’abril a les 10.15h
Segona convocatòria: 18 d’abril a les 10.30h
Assistents: Paula Rodríguez, Estel Rovira, Irene Orcera, Marc Olivares, Maria Garcia, Laura
Olivé, Cristina Sanchez, Alejandro Valencia, Oriol de Castro, Maria de Castro, Adria
Jimenez, Sara Min Guevara, Pau Recio, Mireia Olivares, Ester Olivé, Xavi Olivé, Montse
Grabau, Cristina Fernández, Mónica Chicaiza, Sandra Alcaide, Isma , Aurora Murillo, Joan
Llonch, Guayar Luna, Raul Hernandez

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta anterior i ordre del dia
2. Bolcatge econòmic de casals, esplai i gegants del curs anterior.
3. Situació i informacions de la colla de Gegants
4. Festa del bosc 2021
5. FM concordia
6. Informacions a famílies - Nou calendari, implicació a l'entitat7. Situació local nou
8. Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior i ordre del dia
No hi ha cap esmena de l’acta anterior. L’acta anterior queda aprovada.

2. Bolcatge econòmic de casals, esplai i gegants del curs anterior
2.1. Casals d’estiu 2020
El casal d’estiu del 2020 s’ha realitzat a l’escola Pau Casals, hi va haver un total de 126
inscripcions i 21 monis i coordinadors. Per tant, en total, això ha suposat un moviment de
26.000€.
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A continuació s’exposa amb més detall el balanç del casal 2020:
La meitat dels ingressos provenen de les quotes de
les famílies i un 15% son quotes pagades per
serveis socials. Així doncs, el pes principal dels
ingressos (67,2%) corresponen a les quotes. El
percentatge restant prové de les subvencions
atorgades per l’Ajuntament de Sabadell i del MeV
(Moviment d’esplais del Vallès). La subvenció de
l’Ajuntament inclou la subvenció ordinària pels
casals d’estiu i la subvenció d’infants amb NEE
(necessitats educatives). La subvenció atorgada pel
MeV és anual i una part l’hem destinat a casals i
l’altra al curs d’esplai.
La major part de despeses, un 85,2%, es
destina a la contractació de personal
(monitoratge i coordinació). Les altres
despeses representen un percentatge molt
baix del total del balanç: càtering, despeses
de gestió laboral, material, neteja i higiene,
sopar equip de monis, assegurança, transport
i alimentació. Per un cas sospitós de Covid es
va haver de confinar un grup i es va retornar
a les famílies la quota corresponent als dies
que no van poder assistir (retorn Covid).
Finalment, s’ha obtingut un superávit de 585,90 € que aniran destinats al curs d’esplai
següent o al local nou.
En la següent imatge podeu observar el resum econòmic del casal, amb les quantitats i
percentatges corresponents a cada ingrés i despesa.
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2.2. Curs d’esplai 2019-2020
A l’assemblea es presenta el balanç del curs passat (2019-2020) i el pressupost del curs
actual (2020/2021).
Pel que fa al balanç del curs anterior, cal parlar dels ingressos i de les despeses. L’any
passat es van tenir uns ingressos totals de 7652,50€. El 60% d’aquests ingressos provenen
de les subvencions rebudes, la del MeV i la de l’Ajuntament. L’altre gran percentatge, el
30% provenen de les quotes de famílies, concretament dels 43 infants incrits el curs passat.
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Pel que fa a les despeses, el curs passat es van tenir un total de 6087,53€ de despesa.
Gran part dels ingressos es van destinar al transport, l’allotjament i l’alimentació de les
diverses sortides realitzades durant el curs. També cal destacar el 24% dels ingressos que
es destinen a diverses facturacions del MEV. A més, el curs anterior es van tenir una nova
despesa a tenir en compte, i és que es van fer grans comandes de dessuadores per a
monitors, infants i famílies.

Fent balanç del curs 2020-2021 observem que vam tenir un superávit de 1564,97€, que es
destinarà al local nou, a financiar aquelles instal·lacions que no consten al projecte que
ofereix l’Ajuntament. També cal comentar que el curs passat va ser un curs diferent, en el
que moltes activitats van ser cancel·lades, i això ha fet que el balanç quedés afectat, tant en
els ingressos com en les despeses. Per exemple, vam destinar 1000 € a l’allotjament de
Setmana Santa i finalment no vam poder realitzar l’activitat per la Covid. Cal aclarir, que
aquests diners no estan perduts i la casa de colònies ens oferirà l’allotjament quan la
situació ho permeti.

Passant al pressupost del curs actual 2020/21, per aquest any s’han pressupostat un total
de 8108€. Cal aclarir que el pressupost es va realitzar al setembre abans de començar el
curs d’esplai, molts dels diferents àmbits han quedat afectats degut a la situació actual. A
causa de la covid i les mesures sanitàries, moltes activitats que teniem plantejades realitzar
no s’han pogut dur a terme, i per tant el pressupost pateix modificacions.
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2.3 Gegants
Balanç 2020
Els pocs ingressos que es tenen són de les poques sortides que es poden fer. Es cobra per
cercavila, aquest any no s’han pogut fer moltes cercaviles, per tant, tota aquesta font
d’ingressos s’ha perdut.
Pel que fa a despeses el gran pes correspon a l’assegurança, la comanda Damm destinada
a la barra de la Festa del Bosc i a la compra d’instruments per al curs de gralles que es volia
dur a terme aquest any. El curs de gralles ha comptat amb una subvenció de 300€ tot i que
s’ha destinat més diners que els de la subvenció (uns 500€) a comprar els instruments.
També s’han fet les mascaretes que no ha suposat ni cap pèrdua ni cap guany.
S’ha tingut un superàvit d’uns 400€, però que estaría destinat a pagar el monitor o monitora
de gralla, així que si s’hagués pogut fer el curs suposaria un balanç 0 o negatiu.
Pressupost 2021
En quant a despeses s’inclou l’assegurança i el transport per les sortides, el curs de gralla i
la Festa del Bosc o d'inauguració del local nou.
A nivell d'ingressos s’ha demanat la subvenció de cultura. També es compta amb les
actuacions i cercaviles de la Salut i Festa Major. També com a font d’ingresos potser es
demanarà una quota pels participants del curs de gralla i de la possible venta de
mascaretes.
La intenció és quedar a 0.
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3. Situació i informacions de la colla de Gegants
Valoració de les activitats que s'han fet com a colla de gegants.
Encara que amb el covid es pensava que no es podrien fer activitats, s'han pogut fer moltes
coses com: unes colònies; una calçotada; s'ha aprofitat per fer reparació de gegants per
l'aturada del Covid; s'han penjat vídeos; s'han fet activitats amb la Coordinadora de Gegants
fent activitats, contes, etc; assajos al carrer i una gravació per la Festa Major (que encara no
la tenim) i activitats per la Festa Major amb altres colles geganteres i populars.
A més a més de les activitats, s'han fet les mascaretes, s'ha engegat el curs de gralles que
ja estava tot muntat, però a causa de les restriccions finalment no es va poder dur a terme.
Va haver-hi una actuació i gravació amb la participació d'altres músics de l'entitat.
Ara s’està fent una exposició amb altres colles geganteres, de foc i ball de la ciutat al Casal
Pere Quart que comença aquest divendres 23 d’abril (per més informació podeu consultar
les XXSS i la web).
S’ha presentat un projecte per optar a una subvenció de cultura popular. Es va decidir
tirar-la endavant però per tenir-la s’hauran de fer diverses activitats, com el curs de gralla, la
festa d'inauguració del local, la Festa del Bosc, la Festa Major de la Concordia, activitats a
les escoles, com un taller a la escola Concordia que està pendent de fer, sortida de la Salut.
Aquestes són algunes propostes que s’han d’acabar de parlar i tancar.
Es convocarà una reunió o assemblea de Gegants per acabar de marcar les coses que es
volen fer.
Surt la proposta de tirar endavant un curs de tabals, que fa anys es va començar amb
algunes persones. Si hi ha gent motivada que vol fer-ho, es busca algú que pugui donar les
classes.

4. Festa del Bosc 2021
Aquest any serà el: 14,15, 16 de maig.
Es farà en un petit format, perquè encara no sabem com seràn les restriccions en aquell
moment i s'aprofitarà per fer una festa més gran i amb el format dels últims anys per la
inauguració del local nou.
Aquesta Festa del Bosc es fa de cero i per això es demana la participació de tothom per
crear-la entre totes. Es fa una pluja d’idees d’activitats, a través d’una pàgina interactiva on
cadascú aporta les idees que vol. Les propostes que han sortit són les següents:
-

-

Concurs de Truites
Concurs de titelles
Fer curs de gralla i timbalers
Tallers i espectacles
Arreglar els carretons i fer un
circuit més extens

-
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Cursa de sacs
Sortida a la Mola
Bicicletada / Excursió
Espectacle
Àpat amb tota l’entitat (esmorzar,
botifarrada, etc)

-

Activitat monis vs. gegants vs.
famílies
Concurs de balls i espectacles
Sopar a la fresca
Peli a la fresca
Cercavila
Activitats interactives amb gegants
Karaoke a la fresca
Si fa bon temps, jocs d’aigua

-

-

Gimcana nocturna
Plantada d’arbres
El joc de la bandera, de nit
Espectacle de la roda
Cursa de carretons
Tour pel local (ens podem inventar
una historia o algún teatrillo)

Es recullen totes les idees i les persones encarregades d’organitzar la Festa del Bosc faran
una proposta amb aquestes i d’acord a les restriccions del moment.

5. FM Concordia
Aquest any l’Associació de Veïns (AAVV) vol fer una Festa Major del barri amb un format
reduït. Serien les mateixes dates que la Festa del Bosc, és a dir el cap de setmana del 14,
15 i 16 de maig. Es proposa fer un treball en xarxa amb les entitats del barri, incloure les
activitats de l’esplai i la Festa del Bosc a la Festa del barri. D’altra banda es pot aprofitar
l’AAVV per demanar infraestructures i que tingui més ressò. La idea és fer una festa amb
mínims, aprofintant activitats que no costin diners per l’AAVV i alhora donar una empenta a
entitats i comerços del barri. La programació serà bastant lliure.
La idea és utilitzar el pati del Font Rosella i fer activitats que subvenciona l’Ajuntament.
Seria un accés controlat amb 200 cadires per exemple, també s'hauria d'aplicar un control
de temperatura a l’entrar i sortir. Com activitat de cultura es pot fer una cercavila o mostra
de gegants o una activitat tipus foc. Una altra opció és fer un concert o un programa de
música en viu, que també ve subvencionada per l’Ajuntament. A partir d’aquí valorem si es
pot combinar amb les activitats de l’esplai. Per exemple, fer cinema a la fresca i controlar
l’aforament al pati del Font Rosella.
Es vol fer un programa conjunt amb les entitats del barri intentant que tingui un cost 0. Com
a Llar del Vent apostem per fer un treball conjunt i salvar la Festa del Bosc amb la Festa del
barri i treballar en xarxa amb l’AAVV i altres entitats. Encara que no hi ha dies i dates
tancades però en una setmana s’hauria de gestionar tot per demanar infraestructures,
espais, etc.
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6. Informacions a famílies
Famílies és una part important de l’entitat, però la participació que hi ha últimament per part
seva és baixa. Aquest any, amb la situació del Covid no s’han pogut fer les activitats
conjuntes d’altres anys, com les colònies amb famílies, que permetien tenir aquests espais
de coneixença, cohesió i participació. També som conscients que l’equip de monis no ha
ofert un espai on les famílies puguin fer propostes i expressar-se. Per això, i per motivar a
les famílies perquè puguin participar i ser una part més activa de l’entitat, avui a l’assemblea
s’ha demanat a les famílies que hi han assistit que facin propostes que els hi agradaria fer o
com poden participar a l’entitat.
Les propostes són les següents:
-

-

-

Tarda de jocs amb famílies
Tarda a l’esplai amb famílies
Fer formacions de tipus culinaria,
manualitats en família, és a dir,
activitats de pares i fills
Excursió amb famílies
Concurs de truites
Colònies conjuntes amb famílies
Espectacle de famílies aprofitant la
inauguració del local
La situació no ha ajudat a que
siguem proactius però en la meva
opinió existeixen moltes famílies
que si es decideixen activitats,
tenen ganes d'aportar. (perdó, es
difícil reduir caracters)
Reprendre l'obra de teatre familiar.
Pujar la mola
Concurs de jocs de taula
Fer una activitat conjunta un cop al
trimestre
Amb el nou local i el nou projecte
crec que les famílies podrem

-

-

trobar un espai de participació més
actiu
Calçotada
Cluedo
Fes espectacle pares/fills perquè
els pares vegin els seus fills dalt
l’escenari
Jornades
de manteniment i
coneixença entre totes
Botifarrades
Gimcana familiar
Una gimcana pel barri amb les
famílies
Sortida a la platja
Jocs d’aigua
Taller de cuina amb famílies
Activitat famílies i gegants
Joc de la bandera amb guerra
d’aigua
Algunes reunions amb famílies

Es tindran en compte totes aquestes propostes i s’intentarà fer-ne alguna abans que acabi
el curs, a l’espera de si les restriccions ho permeten.
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7. Situació local nou
Representants de l’equip de monis i de la colla de gegants van fer una reunió conjunta amb
l’Ajuntament a principis de març d’aquest any. Els calendari que va donar l’ajuntament és
que setembre ja estaria construit el nou local fet, i un cop fet el trasllat s'enderrocarà el vell.
El local actual es mantindria tot l’estiu per seguir fent activitats i poder fer el trasllat.

7.1. Inauguració local
La Festa del Bosc es vol fer en un format més reduït i fer una festa més gran de l’estil de a
les anteriors per la inauguració del local nou. Es demana novament una pluja d’idees
d’activitats per fer-les a la festa d’inaguració.
Les propostes que s’han plantejat són les següents:
-

Un holi de tota l’entitat per
inaugurar el local
Party de colors
Pintar el local
Passar una última nit a l’esplai vell,
pijamada
Crossfit
Un dinar al bosc
Concert potente
Zumba
Peli a la fresca

-

-

Xocolatada
Dinar
Activitats per a infants i joves
Gimcana pel bosc o pel barri
Activitats / concert per joves
Tall de carrer - jornada lúdica tot el
dia (activitats infantils - dinar
(carmanyola o no) - gimcana - i
acabar amb dormir al local vell per
acomiadar-lo?)
Una paret de record

Des de la colla de gegants han fet una proposta de cara a la inauguració del local, ja que
havien fer un projecte per poder demanar una subvenció. Les idees pensades pel projecte
són activitats infantils gegants, encara que sigui amb entrades i control limitat, amb
pressupost. Van pensar idees de cercavila, trobades de gegants, traslladar la festa del bosc
però a nivell més gran. A continuació adjuntem la proposta amb més detall:
Proposta de la colla de gegants
- Dissabte:
10 a 13h. Excursió pel rodal amb descoberta històrica o bicicletada
16h. Jocs populars o mini gimcana
15:15h. Dinar popular
17:30h. Concert (Reggea per xics o Xiula)
19h. Inaguració oficial del local
19:15h. Jocs a l’interior del local
21h. Jocs de rol o jocs de taula (joves o adults)
- Diumenge
10h. Esmorzar popular obert al barri i a les colles participants
10:30h. Mostra i tallers de cultura popular (bastoners, falcons, castellers, esbart, gegants,
diables, drac…)
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11:45h. Petitat cercavila pel barri
12:45h. Ball de totes les colles davant del local
13:30h. Vermouth popular
També es proposa buscar sinergies amb famílies que han passat per l’entitat que poden fer
activitats i es puguin involucrar. Per exemple, si una família té un negoci d’activitats físiques
es pot demanar que puguin oferir aquestes activitats i fer-les obertes a la Festa
d’Inauguració. La idea seria anar fent activitats des de la inauguració del nou local fins un
temps després.
Pel projecte s’ha de decidir una data i es proposa que la Festa d'Inauguració del Local sigui
el primer cap de setmana d’octubre, aprofintant l'inici de l’esplai.

7.2. Coses pendents del local nou
S’ha rebut informació nova relativa a la cessió del local. Es reenviarà al mail de l’entitat
Durant la reunió amb l’Ajuntament, també es van plantejar alguns dubtes i mancances sobre
el projecte i els plànols del local. Alguns dubtes eren tècnics i ens els van resoldre però hi
ha qüestions que s’han de seguir treballant:
- Aparcament de bicicletes a l’entrada
- Entrada vallada per fer un espai de pati
- Insonorització d’una aula
- Cessió del local
L’Ajuntament va respondre que aquestes despeses les haurem de cobrir nosaltres.
S’haurà de fer una reunió amb espai públic i anar treballant per aconseguir aquestes
millores.
Es pot fer alguna activitat per recaptar diners i fer pressió amb famílies a l’Ajuntament.
Algunes famílies ens han ofert la seva ajuda per recaptar diners o ajudar en qualsevol altre
cosa.

7.3. Cessió
S’ha de fer un projecte per tenir el local exclusivament per nosaltres. És una cessió
educativa i cultural però la base del projecte ha de ser cultural.
Es proposa crear una comissió de local per decidir quines activitats volem anar fent per tenir
el local ocupat. S’ha d’anar tota la entitat a la una i organitzar-nos abans que ens el donin.
S’ha de crear el règim intern de l’ús del local, per mantenir-lo en bon estat, com seran les
sales, com ens organitzem, quants diners tenim i quants ens volem gastar i que podem fer
per aconseguir per invertir en aules, etc.
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7.4. Socis
Fa molt temps que es va parlar de crear el llibre de socis però no està definit. També ha de
sortir una comissió per treballar-ho en serio. No tenim definit què és i què implica ser socis.
Som una entitat de més de 50 anys i hi ha molta gent que ha passat per aquí i pot ser soci
col·laborador, pagant 5-10€ l’any i que que pugui participar a la Festa del Bosc o en alguna
xerrada que oferim. Així tindrem molta més força per demanar subvencions i fer projectes.
Per abarcar aquest tema, s’ha de mirar els estatuts, fa uns anys es van modificar i revisar.
L’entitat és una entitat juvenil i una de les condicions era que els membres de la junta no
poden ser membres de més de 30 anys.
S’hauria de fer una feina de fer aquest seguiment, reformar els estatuts per marcar com
poden participar les famílies i gegants i adaptar-los i actualitzar-los a aquests moment.

8. Creació comissió organitzativa
En varis moments s’ha parlat de crear comissions com la de socis, local nou… , així doncs
es crea una comissió organitzativa, que valorarà què s’ha de fer i organitzarà les diferents
activitats, projectes o comissions de cada branca a treballar. Així es té una visió completa
del que suposa aquest nou projecte que volem encetar.
Quan estigui definit sabrem quanta feina cal fer, quines comissions es crearan i com es
distribueix la feina. Així tothom qui vulgui es podrà apuntar o ajudar a les comissions que
prefereixi i el motivin més.
→ Les comissions que es formin han de ser mixtes, amb la participació de gegants,
monitores, famílies, joves, ex-famílies i joves.
Branques de la comissió organitzativa:
- Local (seguiment i cessió)
- Socis
- Revisar estatuts
També és podran afegir les branques que la comissió cregui necessàries.
Membres de la comissió: Sandra, Isma, Pau Recio, Ester, Paula, Raul.
La comissió no està tancada així que si algú més hi vol participar que és posi en contacte
amb nosaltres.
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9. Precs i preguntes
-

-

-

En quin tipus d’activitats i gestions les famílies poden prendre partit i organitzar-se
per aconseguir objectius, en concret les coses que el local nou necessita i no entren
en el pressupost.
S’obre una comissió i de moment s’han apuntat famílies, geganters i monis. Segueix
oberta.
Casals 2021. Estem treballant en el projecte i la difusió, durant la propera setmana ja
tindrem la informació i s’enviarà a famílies.
Actualitzar els mails perquè moltes famílies no els han rebut.
Delimitar on poden participar les famílies. Però que tot el que vulguin fer, ho poden
proposar i ho tirarem endavant. Fer arribar les propostes de famílies a aquesta comi
que s’ha creat.
LES ACTIVITATS SOBRETOT HAN DE SER CULTURALS (per a que ho pugui
gestionar cultura). Cultura: Teatres, contacontes, cineforum,

10. Altres
ACTIVITATS ESCOLA CONCÒRDIA → Corre pressa, ens hem de decidir, organitzar i dir
alguna cosa a l’escola.
REVOLTA ESCOLAR
S’han afegit 5 escoles de Sabadell. Tallar el carrer de davant de les escoles durant una
estona cada 2 divendres per pacificar el carrer, és a dir, que no passin cotxes. Es demana
que l’esplai s'afegeixi al moviment, ja sigui per recursos de dinàmiques o jocs, qualsevol
recurs a aportar estaria molt bé.

12

