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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de gener de 2022 
 

Territori pel qual es 
presenta: 

TORTOSA 

 
CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 
Nom complet 

 
MARTA ESTELLÉ i ADELL 
 

Lloc i data de naixement 
 

§ Amposta, 23/02/1995 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

§ Tècnic d’ensenyament professional de música en violoncel (2016) 
§ Grau d’Educació Primària, URV (2017) 
§ Postgrau de Música, Creativitat i Moviment, Conservatori Bellaterra 

(2019) 
§ Curs de Monitora (núm. 124042/4) amb l'Escola de l'Esplai de 

Tarragona 
§ Curs de Directora amb la fundació Pere Tarrés (2020) 

 
Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 

 
§ Agrupació Montsianell d'Amposta (Territori Tortosa): 7 anys com a 

monitora i 1 de xiqueta. 
 

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

§ Com a monitora: 
§ Agrupació Montsianell d'Amposta 
 

§ Com a responsable/directora: 
§ Agrupació Montsianell d'Amposta 

 
Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  

 
§ Monitora d’un centre d’esplai que forma part del moviment 
§ Membre del CRT per part del Bisbat de Tortosa 
§ Participant del curs residencial de directors a La Sala 2018 
§ Professora de l'Escola de l'Esplai de Tortosa. Membre del claustre des 

del gener de 2018 
§ Membre del consell Directiu pel territori de Tortosa des del 2019 
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Carta de motivació 
 
Quan vaig entrar al consell directiu fa 3 anys, era molt nova dins el moviment, 

no coneixia gran part del que aquest realitzava. Després d’aquesta primera 

etapa miro enrere i veig tot el fruit i progrés d’aquests tres anys pel que fa al 

territori i també en l’àmbit de moviment i tot el que he après en els dos llocs. 

 

Vaig començar sense tenir massa idea de quina era la meua funció més enllà 

de representar el meu territori. Tanco aquests primers 3 anys tenint una visió 

molt més acurada de les diferents realitats del territori, de tot el que un grup de 

persones amb els mateixos objectius és capaç de tirar endavant i formant part 

d’un moviment únic. 

 

Desitjo continuar formant part del consell directiu i continuar representant el 

meu territori perquè considero que queda molt camí per fer i puc aportar el meu 

gra personal al món del lleure i al MCECC. També, penso que queda molt per 

fer dins del meu territori i és necessari el treball per implicar-nos més 

activament dins del moviment. 

 

Finalment, considero que l’educació en el lleure ha de tenir un paper molt 

important en el món actual, i es necessita de qualitat. Per aconseguir això hem 

de creure tots amb aquest paper transformador que té el lleure i atorgar el 

màxim protagonisme als infants i joves i la seua educació. 

 

 


