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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de gener de 2022 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Barcelona 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Anna Grau Jiménez 

 

Lloc i data de naixement 
 

 Barcelona, 9 de gener de 1994 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

 Grau en Biologia (Universitat de Barcelona) 
 Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària (UNIR) 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

 Centre d’Esplai Arc Iris de l’Esperit Sant (550, Zona 2) 
 

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

 
 Com a monitora: 

 Centre d’Esplai Arc Iris (2011-2018) 
 Colònies d’estiu amb Infància vulnerable - Fundació Pere Tarrés 

(2015-2016, 2018-2021) 
 Casal Obert d’Adolescents del Besòs (estiu 2018)  
 

 Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Arc Iris (2015-2018) 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
 Co-Responsable de Zona 2 (curs 2015-2016 a curs 2017-2018) 
 Referent de Consell Directiu a Zona 2 
 Administradora del MCECC (2021) 
 Membre de l’Àmbit d’Animació de la Fe 
 Membre de l’Àmbit Pedagògic 
 Comissió organitzadora TrocaJove 2016 – 2019 – 2020 – 2021  

 

Altres dades d’interès 

 
 Curs de monitora de lleure – Fundació Pere Tarrés (2013) 
 Curs de directora de lleure – Fundació Pere Tarrés (La Ruca, 2016) 
 Integrant del Punt de Connexió del MCECC 
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Carta de motivació 

 
Entrar al Consell Directiu és una bona oportunitat per conèixer el MCECC des 
d’una perspectiva força diferent i comprendre millor el dia a dia dels centres i 
clubs d’esplai que el formen, les necessitats que sorgeixen i les dificultats que 
passen, però també tot el que aporten i poden arribar a aportar a la societat 
actual. 
 
Per mi, formar part del Consell Directiu i de les tasques que duem a terme ha 
estat un canvi important respecte la resta de responsabilitats que havia tingut 
formant part de l’esplai o de la zona. Formar part de comissions, crear nous 
recursos per oferir-los als esplais, les trobades generals del Moviment (tot i que 
últimament han estat tan diferents), tot això ha estat un creixement, penso que 
bidireccional. I compartir temps amb totes les persones amb les quals es va 
treballant i de les quals s’aprèn tantíssim.  
 
Els darrers mesos sembla que se’ns ha capgirat força el nostre dia a dia, tot i 
que els esplais ho han donat tot perquè no s’aturés l’esplai. Per aquests canvis, 
els reptes que fins ara vèiem s’han accentuat força i cal que hi hagi gent 
implicada i compromesa amb el Moviment perquè és imprescindible que 
l’educació en el lleure no perdi força.  
 
Per tot això, després d’aquests tres anys al càrrec, m’agradaria renovar la 
candidatura per seguir aportant tot allò que pugui al MCECC.  
 
 


