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CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU!
Nom complet !

Queralt Campàs Poch!
Lloc i data de naixement !

▪ Granollers (11/01/1994)!
Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant !

▪ Grau en Periodisme (Universitat Ramon Llull - Blanquerna)!
Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria !

▪ Centre d’Esplai Grifoll (Codi i Z13)!
Lloc on ha desenvolupat tasques de monitor i/o responsable/director !

▪ Com a monitor:
▫ Centre d’Esplai Grifoll!

▪ Com a responsable/director:
▫ Centre d’Esplai Grifoll!!

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC !
▪ Promotora Z11, Z12, Z13 i Z15 
▪ Troca Jove 2020!

Altres dades d’interès !
▪ Comissions de trobades i activitats de Z13 !!!!!!!!

CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL 
MCECC 

Assemblea General Ordinària 
01 de febrer de 2019

Territori pel qual es 
presenta:

TERRASSA
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Carta de motivació !
Viure l'esplai ha sigut (i és) un tot aprenentatge vital i un orgull. Vaig començar 
a formar-ne part amb uns 8 anys i allà es va obrir un món nou: amistats, 
maneres de veure el món, referents a seguir... A l'arribar a edat de poder ser 
monitora, gràcies al meu cosí que anteriorment havia format part del CRT, em 
vaig motivar per entrar a formar part de l'equip de monitors. Tot i que, 
sincerament, la motivació inicial era més aviat egoista, aquesta es va anar 
transformant al llarg dels anys en la creença ferma i profunda en el projecte del 
lleure. Ara, puc dir ben alt i clar, que l'educació en el lleure pot canviar el món. !
Després que una gran part dels monitors veterans deixessin l'esplai, ens vam 
haver d'espavilar els que portàvem menys temps al centre. Sí, vam caure 
moltes vegades, però també en vam aprendre molt a través de l'assaig-error. 
Gràcies al compromís i la motivació que teníem tots plegats pel projecte, reunió 
rere reunió, vam poder adquirir criteri i iniciativa. En aquest sentit puc dir que 
l'esplai em va donar moltes eines per saber treballar en equip. !
Ara segueixo a l'esplai com a monitora, després de deixar de ser directora fa 
uns dos cursos. Tot i això aquest any tancaré l'etapa tranquil·la i feliç de l'equip 
de monitors que s'hi queda. A risc de quedar "ñoña" puc dir que cada un d'ells 
és imprescindible i molt vàlid per poder tirar endavant el centre. Crec en el meu 
equip de monitors incondicionalment. Com deia, aquest curs la meva etapa 
com a monitora finalitzarà però presento la meva candidatura amb ganes de 
continuar aprenent i ser d'utilitat des d'una altra perspectiva; també de poder 
seguir vinculada al Moviment des d'un altre vessant. Em presento a Consell 
Directiu perquè crec que conjuntament s'ha de promoure l'intercanvi de 
coneixements i empoderar els monitors/es a través d'un òrgan al servei dels 
centres d'esplai i com a altaveu dels seus interessos. Ser útils per vosaltres i 
sobretot donar suport de manera propera, sincera i transparent. !
També, gràcies a la meva trajectòria dins l'Equip Tècnic del MCECC com a 
Promotora de Centres d'Esplai, he pogut conèixer la realitat de molts de 
vosaltres. Conec els punts de vista que hi ha respecte diversos temes, els 
punts forts i febles dels equips, projectes, inquietuds... Per això crec que puc 
aportar experiència (per intentar aportar idees i solucions), il·lusió i una ment 
ben oberta per seguir aprenent. !
Tot això sense oblidar, ni perdre de vista, que el centre de la nostra tasca són 
els infants i adolescents; i que el que dóna sentit a la nostra tasca és la petjada 
que podem deixar en ells mentre els acompanyem a créixer. !
SOM MOVIMENT! !!!!!!!
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