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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de gener de 2022 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

URGELL 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Ares Miró Penella  
 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Agramunt (22/11/1994) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Esplai Sió (Codi i Zona) 
 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Esplai Sió 
 Casals d’infants 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Esplai Sió 
 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Monitora de lleure durant 11 anys 
▪ Actualment sóc la directora de l’Esplai Sió des del 2019 

 
 

Altres dades d’interès 

 
▪ Curs d’abús sexual infantil, 12 hores. 
▪ Curs de factors i riscos psicosocials, 10 hores  
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Carta de motivació 

 
Sempre m’ha agradat el món del lleure, de fet hi estic des de, pràcticament, 

tota la vida. Dins el meu Esplai he fet tot el recorregut que podia fer, des de 

nena fins a ser directora i que millor que endinsar-se en una cosa més. 

M’agrada viure noves experiències, conèixer gent i aprendre i millorar dels 

altres. Crec que ser part del Consell Directiu del MCECC em pot ajudar a 

créixer i veure diferents maneres de fer de la resta d’Esplais. La realitat que 

tenim al territori Urgell no és la mateixa que la resta, treballem d’una altra 

manera i per a nosaltres és important fer-nos veure arreu de Catalunya. 

Necessitem que la nostra visió, la manera de veure les coses i la nostre opinió 

sigui visible i que també ajudi a millorar. 

Formar part del Consell Directiu a part de representar al teu territori o zona, 

crec que ajuda i serveix per cohesionar a tots els Esplais de Catalunya, 

d’ajudar-nos els uns als altres i poder crear i dur a terme projectes interessants 

tenint en compte les necessitats de tothom.  

 
 
 
 
 


