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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 

Assemblea General Ordinària

1 de febrer de 2020

Territori pel qual es 
presenta: 

BARCELONA 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU

Elisabet Coll Rialp 

Lloc i data de naixement 

▪ Barcelona (2/10/1992)

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 

▪ Grau d’Educació Primària – Blanquerna URL (2010-2014)

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 

▪ Centre d’Esplai Pare Abraham ( codi 574,  Zona 5)

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

▪ Com a monitor:
 Esplai del Pare Abraham
 Ludoteca Maria Gràcia Pont

▪ Com a responsable/director:


Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC 

▪ Vèrtex. Comissió mitjans, i referent. Any 2017-2018
▪ Organització trobada de monitors i Grup Motor. Any 2018-2019
▪ Organització trobada de monitors i Grup Motor. 2019-2020

Altres dades d’interès 

▪ Mestra de Primària a l’Escola Josep Tous, des de setembre 2014
▪ Membre de la Junta Directiva del Centre Moral i Cultural del Poblenou

com a delegada del grup de joves, des de març 2019
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Carta de motivació 
 

Fa uns anys vaig deixar de ser monitora a l’esplai Abraham, un centre que em 
va donar la possibilitat de ser monitora tot i no haver-ne format part com a infant. 
I els hi estic molt agraïda, perquè l’experiència em va omplir de vida. 
Tot i així, d’alguna manera volia seguir col·laborant amb el moviment, formar-ne 
part i implicar-me d’alguna altra manera. És així com vaig començar organitzant 
trobades d’infants i monitors. 
Vaig començar amb Vèrtex, un gran repte i experiència a nivell personal i 
professional que em va permetre veure molt més enllà del meu esplai, altres 
maneres de treballar, coordinació i organització. Tot i ser una gran bogeria 
organitzar una trobada per a tanta gent, em va encantar formar-ne part, i vaig 
veure que tenia ganes de seguir implicant-me. Vaig conèixer un munt de 
persones que m’han anat acompanyant al llarg d’aquest camí i que m’han anat 
aportant moltes coses a la meva vida i, sense elles res d’això que estic fent seria 
possible. És així com, encara no sé ni com, vaig anar encadenant trobades fins 
al punt on sóc ara. 
Em presento per ser membre del Consell Directiu del MCECC perquè crec en el 
projecte i en la tasca educativa que fan els esplais, i tinc ganes que seguim 
creixent i fent moviment, perquè crec que encara podem creixent i ens podem 
implicar més amb els infants i joves. Penso que som necessaris i juguem un 
paper important en la vida dels infants, ja que en nosaltres troben un espai on 
expressar-se, ser ells mateixos i crear vincle. Fer esplai és oferir valors, un espai 
on puguin sentir-se com a casa i fins i tot fugir de casa, on deixar-se endur, on 
ser feliços, sentir-se estimats i anar creixent com a persones vivint experiències, 
fent amistats i anar contruint la seva vida amb uns valors que els faran ser dones 
i homes que ens prendran el relleu en un futur i miraran de fer un món millor. 
Des de la meva experiència i trajectòria, espero aportar idees noves, ganes i 
motivació. En tinc ganes, i penso que això és el més important per seguir 
caminant plegats. Tinc ganes  d’agafar responsabilitats després de la meva 
trajectòria dins l’esplai amb el MCECC i poder oferir la meva ajuda i el meu temps 
a aportar millores tant als centres d’esplai com al MCECC. 
Respecte a la tasca del Consell Directiu del MCECC, el que mes m’agrada és la 
gran varietat de gent que hi ha, de diferents àmbits i territoris, i tinc ganes de 
formar-ne part per seguir creixent i fer créixer el moviment junt amb ells. Crec 
que junts podem fer grans coses, i podem aprendre plegats. 
Sé que comporta una gran responsabilitat i dedicació, i miraré d’estar a l’alçada 
del que això suposa. 
 


