CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC

Territori pel qual es
presenta:

Assemblea General Ordinària
26 de gener de 2019

LLEIDA

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU
Nom complet

ADRIÀ GODIA ABAD
Lloc i data de naixement


Lleida (28/09/1994)

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant


Realitzant el treball final del grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria


Grup de Colònies Anunciata (L002 – Lleida) des del curs 2009-2010

Lloc on ha desenvolupat tasques de monitor i/o responsable/director


Com a monitor:
 Esplai d’infants, grup de joves, colònies d’estiu i ruta



Com a responsable/director:
 Esplai d’infants, colònies d’estiu i ruta

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC


Responsable pedagògic de l’equip de Territori de Lleida des del curs
2016-2017

Altres dades d’interès


He treballat com a monitor i director als casals de Vacances per Créixer
organitzats per la Fundació Verge Blanca de Lleida

Carta de motivació
Al cap de pocs anys d’haver entrat a l’esplai vaig anar a les reunions del territori
Lleida. Al començament no acabava de comprendre tot allò però a poc a poc ho
anava entenent i veia que hi havia molt més darrera. Fa dos anys vaig tenir
l’oportunitat d’entrar a l’equip de territori de Lleida i no vaig tardar massa temps
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en acceptar-ho ja que vaig creure que era un bon moment a nivell personal i que
la meva experiència podria ajudar als altres espais i al territori Lleida en general.
Després d’estar aquest any i mig al CRT, i haver participat en la preparació de
Vèrtex, ja he pogut conèixer una mica més el MCECC general i crec que ha
arribat el moment de passar a formar part del Consell Directiu. Sempre he pensat
que per poder millorar les coses cal participar activament i la millor forma per
seguir millorant el MCECC es formar part del Consell Directiu.
Crec que soc una persona molt responsable, compromesa amb les tasques que
he de realitzar, força crítica i exigent. Aquestes virtuts m’han permès poder anar
millorant en el món de l’esplai i tot el que vaig aprenent ho intento aplicar a la
resta del meu dia a dia i, si entro, també ho aplicaré al Consell Directiu. Totes
aquestes virtuts em permetran aportar una nova visió que segueixi representant
al Territori Lleida com ho han anat fent els meus companys i companyes de
Ponent.
El Consell Directiu del MCECC l’entenc com la relació entre dos bons amics: amb
tota la seva feina, conjuntament amb el CRT, l’equip tècnic, els grups de treball,...
, donen un molt bon suport als centres d’esplai i de colònies però al mateix temps
són els que fan tocar de peus a terra i fan que no es perdi tot el que significa
MCECC. El meu objectiu és fer encara més visibles els territoris i aconseguir que
se sentin una part important del MCECC, si que ja s’ha treballat al respecte però
cal seguir fent-ho.

Pàg. 2 de 2

Rev. 1 (19/12/2014)

IQ-MCECC-05

