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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 

 
Judit Vilalta Alegre 
 

Lloc i data de naixement 
 

§ Lleida (18/03/1995) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

§ Graduada en Educació Primària Bilingüe 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

§ Centre d’Esplai La Plaça (L017 Territori Lleida) 
§ Centre d’Esplai Estiu Claver (L005 Territori Lleida) 

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

 
§ Com a monitor: 

§ Centre d’Esplai Estiu Claver 
§ Centre d’Esplai La Plaça 
 

§ Com a responsable/director: 
§ Centre d’Esplai La Plaça 
§ Centre d’Esplai Estiu Claver 

 
Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 

• Membre del Consell de Responsables Territorials en el càrrec de 
Tresorera  

Altres dades d’interès 
 
•  Fundadora del Centre d’Esplai La Plaça en un entorn vulnerable 
• Aficionada a la muntanya  
• Formadora de l’Escola de l’Esplai de Lleida  
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Carta de motivació 
 
Presento la meva candidatura al Consell Directiu del MCECC per diverses raons. 
En primer lloc, crec en el lleure com una eina molt eficaç de transformació social 
des de la base, des dels infants de la nostra societat.  
 
També he tingut l’oportunitat de participar de dos centres molt diferents entre 
ells, en un sols fèiem activitat d’estiu i estava relacionat amb famílies amb un 
nivell socioeconòmic benestant i, d’altra banda, he tingut l’oportunitat de fer 
néixer un esplai en un entorn complicat i on el lleure no estava gens valorat per 
la societat del barri. Gràcies a aquestes experiències crec que entenc bé la 
diversitat de centres que participen del nostre moviment i això  m’aporta sovint 
una visió amplia tant de monitors i monitores que participen de les activitats dels 
centres com de les possibles i molt diverses necessitats que puguin tenir els 
centres d’esplai.  
 
Penso que podria aportar una visió nova i diversa del món del lleure, moltes 
ganes de continuar transformant i formant un lloc bo per molts infants i joves que 
tenen la sort de gaudir d’un espai de lleure en les seves atrafegades vides.  
 
A més a més, durant el temps que he estat al Consell de Responsables 
Territorials he tingut l’oportunitat de conèixer persones de centres d’arreu i 
m’agradaria encara acompanyant la trajectòria d’aquestes persones. També he 
tingut l’oportunitat d’entendre el gran engranatge del Moviment i això em motiva 
també a fer-lo girar ara des d’una altra perspectiva.  
 
Crec que el Consell Directiu ha de continuar acompanyant els centres d’esplai 
des d’una perspectiva propera i amable amb els i les responsables dels centres, 
i no ser un òrgan llunyà.  
 
Per totes aquestes raons presento la meva candidatura al Consell Directiu, crec 
que es pot mantenir l’esperit del moviment si continuem treballant tenint en 
compte la gran diversitat de persones i centres que acompanyem. 

 


