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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

26 de gener de 2019 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

ZONA 15 MCECC 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Pau Pujol Vilà 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Premià de Mar, Barcelona (17/01/1995) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Grau en Administració i Direcció d’Empreses (grau no finalitzat) 
▪ Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (2014-2018) 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar (nº 302 i Zona 15 - MCECC) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Monitor del C.E.P. Premià de Mar (2012 – 2018) 
▪ Responsable del C.E.P. Premià de Mar (2015 – 2017) 
▪ Responsable de Zona 15 MCECC (2016 – actualitat) 

 

Altres dades d’interès 

 
 

Carta de motivació 

 
Des de ben menut he format part del Centre d’Esplai Parroquial de Premià de 
Mar, i sempre els dissabtes han estat un dels dies més esperats de la setmana, 
és dia d’esplai! Un cop arribà el moment d’escollir si continuar a l’Esplai com a 
monitors, el grup sencer hi vam accedir amb il·lusió, en aquell moment volíem 
viure l’emmirallament que teníem envers els nostres monitors, uns autèntics 
referents en un entorn ben sa, i d’aquesta forma, poder retornar als nostres 
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companys d’esplai, menuts i joves, el valor de l’educació en el lleure que havíem 
rebut durant anys. Amb el pas del temps, reconeixes que no retornes 
absolutament res, el monitoratge pren un rol d’acompanyament i creixement 
d’ambdues parts, i això és el que enriqueix més a les persones que participen 
d’entitats d’educació en el lleure, ja siguin infants, joves, monitores i monitors, 
famílies, rectors, ex-monitors/es, ...  
 
El monitoratge a l’Esplai ha estat l’aventura més gran de la meva vida, ha estat 
un autèntic goig formar part de diferents equips on a tots ens movia el mateix: 
una educació plena de valors. A l’Equip es confia en totes i cadascuna de les 
accions educatives, les quals se centren sempre en els infants i joves, els 
protagonistes de les societats més sanes que podem imaginar. 
 
La identitat de Moviment, a molts ens apareix quan a la Zona o Territori, en el 
meu cas a Zona 15 MCECC, t’hi trobes correspost en essència d’esplai; 
posteriorment, vaig prendre la decisió compartida amb part dels equips de 
monitores i monitors, de formar part de l’Equip de Responsables de la zona, i tot 
i participar sempre de les Trobades Generals (Matxembrat, TrocaJove, Trobades 
de Monitores i Monitors, Aniversaris, ...), un cop participes d’una trobada o reunió 
amb altres monitores i monitors del Moviment, que viuen esplai, creuen en el 
Moviment i el bon projecte que compartim, t’omple d’orgull sentir-te part 
d’aquesta xarxa real que és el MCECC, i reconeixes la necessitat innata que els 
engranatges amb els que comptem rutllin de debò: Equips de Monitores, Zones 
i Territoris, CRT’s, Consell Directiu, ... tenim els engranatges idonis per teixir una 
xarxa ben ferma, i per tant, gaudir de la riquesa de Moviment que som, i sovint, 
el mateix Esplai, els nostres centres, les entitats de tots, no troben proper un 
Esplai veí o el Moviment en essència.  
 
Confio en la xarxa que formem tots els centres d’esplai del Moviment, crec en la 
pluralitat dins del teixit associatiu educatiu, i admiro i agraeixo a totes les famílies, 
com la meva, que creuen en l’esplai i els seus valors, que dissabte rere dissabte, 
cada estiu o hivern, confien les seves filles i fills en una bona colla de joves 
monitors i monitores, perquè facin activitats i excursions, juguin, cantin, o ballin, 
... tot centrat en una proposta educativa de qualitat, i en un entorn ben especial: 
l’Esplai! 
 
M’agradaria format part del Consell Directiu del Moviment de Centres d’Esplais 
Cristians Catalans, juntament amb les grans persones que el formen i creuen en 
el projecte del Moviment, per seguir treballant voluntàriament per una educació 
en el lleure de qualitat, descobrint recursos necessaris per a la xarxa que formem 
i promoure al màxim la comunitat entre centres d’esplais: coneixença i compartir. 
 
Som Moviment i ho seguirem sent plegats! 


