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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de gener de 2022 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

LLEIDA 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

ADRIÀ GODIA ABAD 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Lleida (28/09/1994) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Realitzant el treball final del grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Grup de Colònies Anunciata (L002 – Lleida) des del curs 2009-2010 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Esplai d’infants, grup de joves, colònies d’estiu i ruta 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Esplai d’infants, colònies d’estiu i ruta 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Responsable pedagògic de l’equip de Territori de Lleida des del curs 

2016-2017 
▪ Membre de la comissió de l’activitat de tarda de joves de Vèrtex 

 

Altres dades d’interès 

 
▪ He treballat com a monitor i director als casals de Vacances per Créixer 

organitzats per la Fundació Verge Blanca de Lleida 
▪ Formador de l’Escola de l’Esplai de Lleida (Fundació Verge Blanca) 

 

Carta de motivació 

 
Com ja vaig comentar, el meu camí dins del MCECC es va iniciar al curs 2009-

2010 quan vaig començar a formar part de l’equip de monitors i monitores del 

Grup Colònies l’Anunciata. En aquell moment no sabia ben bé que era el 

Moviment, però al llarg dels anys, gràcies a les trobades territorials i les 
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generals, les jornades de formació, les reunions territorials... ja vaig anar 

coneixent més la federació.  

 

Tot i participar del CRT, no em podia ni imaginar la maquinària ni la feina que hi 

ha al darrere de tot el que es realitza amb el segell MCECC. Tot aquest treball 

és gràcies a totes les comissions, àmbits, grups... monitores i monitors que a 

part de dedicar el temps lliure a la seva entitat també invertim el nostre temps a 

acompanyar tots aquests projectes i a intentar fer el dia a dia dels centres i 

clubs d’esplai més fàcils i així, arribar entre tots i totes de la millor manera 

possible a tots i a totes els i les participants de les activitats, que són les/les 

veritables protagonistes de tot plegat. 

 

Després de 3 anys formant part del Consell Directiu, estic més convençut que 

des de les entitats de lleure fem molt bona feina i, des del MCECC més.  Crec 

que durant aquest temps he aprés infinitat de coses i he pogut tenir una visió 

molt més àmplia de la federació gràcies al treball amb els companys i les 

companyes d’arreu del territori. De la mateixa manera, espero haver pogut 

aportar la meva visió i haver contribuït al fet que el Moviment continuï endavant 

millorant cada dia. Dit això, tot i que és veritat que han estat anys intensos, 

encara tinc l’energia i el temps necessaris per continuar formant part del 

Consell Directiu i construint Moviment. Per aquests motius, i perquè crec que 

encara tenim molta feina per fer, presento la meva candidatura per ser reelegit 

com a membre del Consell Directiu del MCECC. 


