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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de gener de 2022 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

ZONA 15 MCECC 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Pau Pujol Vilà 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Premià de Mar, Barcelona (17/01/1995) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Grau en Administració i Direcció d’Empreses (grau no finalitzat) 
▪ Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (2014-2018) 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar (nº 302 i Zona 15 - MCECC) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Monitor del C.E.P. Premià de Mar (2012 – 2018) 
▪ Responsable del C.E.P. Premià de Mar (2015 – 2017) 
▪ Responsable de Zona 15 MCECC (2016 –2019) 
▪ Vocal del Consell Directiu (2019 – 2021) 
▪ Membre de l’Àmbit de l’Animació de la Fe 

 

Altres dades d’interès 

 
▪ Curs de monitor de lleure – Fundació Pere Tarrés (La Sala, 2013) 
▪ Curs de director de lleure – Fundació Pere Tarrés (La Sala, 2015) 
▪ Col·laborador de la Revista Estris 

 

Carta de motivació 
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Tres cursos d’esplai plens de feina col·lectiva i d’aprenentatge de sector, 
compartint passió pel lleure i vivint-lo des del propi territori, sempre amb l’afany 
sincer de conèixer les múltiples realitats del Moviment i en forces ocasions 
viure’ls en primera pell; alhora, conscient que durant aquest període he pogut 
coixejar puntualment i infinitament agraït als qui plegats heu recolzat, confiat i 
fins i tot donat un cop de ma per seguir construir Moviment.  
 
Fa tres anys, vaig prendre una decisió ferma, formar part del Consell Directiu del 
MCECC, amb l’objectiu de treballar voluntàriament per una educació en el lleure 
de qualitat, crear i donar accessibilitat a la munió de recursos que disposem per 
construir la xarxa que formem, i aplegar-me al bon grup de persones que forma 
l’equip del Moviment, tot plegat han estat fites assolides en aquest període. 
 
L’engranatge amb l’equip de treball és clau, i he aprés a treballar coordinadament 
amb el conjunt de membres del Consell Directiu, de l’Equip Tècnic i l’Equip 
Territorial quan s’ha escaigut, sabem que una bona comunicació és essencial 
per coordinar-nos, i sens dubte és quelcom a seguir treballant per millorar.  
 
L’energia esplaiera continua ben viva, per aquest motiu presento la voluntat de 
renovar la vocalia al Consell Directiu del MCECC; vull continuar formant part de 
l’Equip Territorial de Zona 15 o d’allí on pugui sumar, de l’Àmbit de l’Animació de 
la Fe amb recursos, formacions i Nits dels Animadors de la Fe, de les comissions 
i grups de treballs interns, vetllant per assolir accions federatives o fins i tot d’una 
comissió organitzadora de trobada o fer realitat fites muntanyenques al MCECC.  
 
Vull continuar amb el foulard verd i negre penjat al coll, feinejant fort per assolir 
reptes i construir Moviment plegats. Qui em coneixeu, sabeu que soc de 
persones més que de documents, així que trobem-nos i fem ESPLAI!  
 
Som Moviment i així ho sento! Ens retrobem? 


