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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

26 de gener de 2019 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Barcelona 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Anna Grau Jiménez 

 

Lloc i data de naixement 
 

 Barcelona, 9 de gener de 1994 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

 Grau en Biologia (Universitat de Barcelona) 
 Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària (UNIR) 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

 Centre d’Esplai Arc Iris de l’Esperit Sant (550, Zona 2) 
 

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

 
 Com a monitora: 

 Centre d’Esplai Arc Iris (2011-2018) 
 Colònies d’estiu amb Infància vulnerable - Fundació Pere Tarrés 

(2015-2016, 2018) 
 Casal Obert d’Adolescents del Besòs (estiu 2018)  
 

 Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Arc Iris (2015-2018) 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
 Co-Responsable de Zona 2 (curs 2015-2016 a curs 2017-2018) 
 Membre de l’Àmbit d’Animació de la Fe 
 Membre de l’Àmbit Pedagògic 
 Comissió organitzadora Troca Jove Vilafranca 2016 
 Comissió organitzadora Troca Jove Riudoms 2019 

 

Altres dades d’interès 

 
 Curs de monitora de lleure – Fundació Pere Tarrés (2013). 
 Curs de directora de lleure – Fundació Pere Tarrés (La Ruca, 2016).  
 Integrant del Punt de Connexió del MCECC.  
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Carta de motivació 

 
L’esplai ha estat un pilar clau a la meva vida des dels 5 anys, encara que en 
aquell moment encara no podia imaginar quant significa formar-hi part. El dia 
del meu comiat a l’esplai, vaig poder dir a les famílies que inscriure als seus fills 
i filles a l’esplai és una de les millors decisions que mai podrien triar, perquè 
crec que ha estat la millor que han pres la meva mare i el meu pare. Però, tot 
això no ho veus quan estàs al grup de joves i vols passar a ser monitora “per 
donar als infants i joves tot el que els teus monitors i monitores et van donar a 
tu”, sinó quan ja portes uns anys sent monitora. I també és llavors quan 
descobreixes que qui més reps ets tu, no aquells als qui hi dediques tantes 
hores.  
 
Crec que l’esplai ens fa créixer i ens transforma per dins, per això penso que 
dedicar la nostra vida al lleure no té perquè limitar-se als anys que passem a 
l’esplai, sinó que podem anar més enllà i això és el que m’agradaria. Ja fa un 
temps participo a l’àmbit d’animació de la fe, i al pedagògic des del seu inici, i 
penso que els esplais i el MCECC no és únicament les activitats amb els 
nostres infants i joves, sinó que hi ha molt més darrere. I crec fermament que 
som nosaltres, els monitors i monitores del moviment els qui fem possible que 
existeixi aquesta realitat d’educació en el lleure.  
 
Per això, i després de l’experiència com a responsable de Zona 2 durant 3 
anys, tinc ganes de seguir aportant els meus granets de sorra dins el MCECC a 
través de la meva participació al Consell Directiu. Penso que puc aportar, 
sobretot, passió per l’esplai i temps. Tinc molta motivació i ganes de dedicar-hi 
el meu temps per poder contribuir al creixement del moviment i dels centres 
d’esplai que hi formen part, així com també seguir aprenent tot allò que ofereix 
aquest món de l’educació en el lleure. Crec que el Consell Directiu és un pas 
més per aconseguir la participació dels esplais i la seva motivació envers el 
moviment, per tot això m’agradaria poder formar-hi part.  
 
  


