CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC

Assemblea General Ordinària
26 de gener de 2019

Territori pel qual es
presenta:

Barcelona

CURRÍCULUM DE CANDIDATA AL CONSELL DIRECTIU
Nom complet

Mar Carreté Mendoza
Lloc i data de naixement
Barcelona (14 de setembre de 1988)

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant
— Llicenciatura en Química (a la Universitat Autònoma de Barcelona)
— Grau en Educació Social [actualment] (a la Universitat Oberta de Catalunya)

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria
Centre d’Esplai GJ Trencaclosques (551 i Zona 04)

Lloc on ha desenvolupat tasques de monitora i responsable
Com a monitora:
— Centre d’Esplai GJ Trencaclosques [del 2007 al 2018]
— Casal d’Estiu Trencaclosques [del 2008 al 2018]

Com a responsable:
— Centre d’Esplai GJ Trencaclosques [del 2011 al 2016]
— Casal d’Estiu Trencaclosques [del 2013 al 2016]

Com a directora:
— Colònies i Campaments d’Estiu Trencaclosques [del 2011 al 2018]

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC
— Monitora del Centre d’Esplai GJ Trencaclosques [2007-2018] i del Casal
d’Estiu Trencaclosques [2008-2018]
— Secretaria del Centre d’Esplai GJ Trencaclosques [2011-2016]
— Responsable del Casal d’Estiu Trencaclosques [2013-2016]
— Directora de Colònies i Campaments d’Estiu Trencaclosques [2011-2018]
— Representant d’Afers Interns del Centre d’Esplai GJ Trencaclosques [20102018] (Representació del centre a la parròquia i davant d’altres entitats
parroquials)
— Participant de la comissió organitzadora de VÈRTEX (Comissió Centre
d’Interès)
— Participant de la comissió organitzadora de la Trobada de Monitors 2019
(Comissió Centre d’Interès i Grup Motor)
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Carta de motivació
Ja han passat més de deu anys d’aquell dia en què una bona amiga va proposarme participar en les Colònies d’Estiu del Trencaclosques. Llavors sabia molt poc
del món del lleure (només guardava el record de la desena de campaments que havia
viscut com a nena i de les tardes de dissabtes plenes de jocs, tallers i activitats per les
places del barri Gràcia) però en sentir-la enraonar amb aquella passió de la tasca

que feia com a monitora i l’estima que desprenia quan parlava d’aquells nens i
nenes no m’hi vaig poder negar. Així, de casualitat, vaig aterrar a l’Esplai i el que
havia de ser una experiència aïllada d’un estiu va acabar esdevenint una nova
manera de viure.
Eren temps de canvi i relleu dins l’equip de monitors però gràcies a la il·lusió, el
compromís, la motivació, la feina feta i sobretot l’empenta i la força que ens van
oferir els monitors que acabaven la seva etapa vam entomar el repte. En poc
temps vam poder contemplar com el nostre esplai creixia a una velocitat que no
hauríem imaginat mai (en pocs anys vam arribar a oferir activitats per més de 150
infants, adolescents i joves del barri havent de triplicar el nombre de monitors de
l’equip i obrir nous grups d’edat) però sempre mantenint la nostra essència.

Per mi un dels pilars més importants de tot aquest procés van ser els cursos
residencials de monitors i directors a la Ruca perquè, a més a més de ser un
espai de formació on aprendre em van permetre conèixer la realitat d’altres
esplais, nous punts de vista respecte diversos temes, descobrir altres maneres
de fer i poder compartir amb altres monitors experiències, dubtes, somnis,
neguits,... oferint-me una visió més global i oberta del lleure per tornar a casa
amb la motxilla plena de coneixements, jocs, cançons, dinàmiques, tallers,
idees, recursos i tot allò que era necessari per continuar millorant, innovant i
fent més gran l’Esplai. Paral·lelament vaig poder veure les primeres passes del
creixement del moviment (aleshores MCEC) que, amb l’objectiu de treballar
conjuntament amb altres federacions, construïa el MCECC per tenir la força
necessària per poder fer més visible la tasca dels milers de monitors que creiem
en l’educació en el lleure i en els valors que defensem i transmetrem, a través
de l’exemple, als nostres infants, adolescents i joves per assolir els nostres
objectius gairebé utòpics de canviar el món en què vivim.
Aquest curs, i després de viure-les de tots colors a l’Esplai, la meva etapa com a
monitora ha arribat a la seva fi però presento la meva candidatura per formar
part del Consell Directiu del MCECC amb el mateix esperit que he mantingut al
llarg dels anys a l’Esplai. Amb ganes de continuar aprenent, d’eixamplar la meva
visió sobre el lleure i conèixer noves realitats i maneres de fer. També amb el
compromís de continuar fent gran l’Esplai (entenent-lo com quelcom més que el
que fem els dissabtes al matí) i poder posar al servei dels centres d’esplai, quan
calgui, la meva experiència per trobar solucions a aquells problemes que
puguem trobar-nos en el camí.
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