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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

29 de Gener de 2022 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Zona 16 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Roger Vendrell i Torrents 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Vilafranca del Penedès (25/10/1992) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Enginyeria d’Organització Industrial 
▪ CFGS TAFE 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Esplai Sol Naixent – Zona 16 
▪ GEP Vilafranca – Zona 16 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Esplai Sol Naixent 
 GEP Vilafranca 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Esplai Sol Naixent 
 GEP Vilafranca 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Participació en el Vèrtex com a voluntari 
▪ Membre del Consell directiu 2019-2022 

 

Altres dades d’interès 

 
▪ Curs de Lideratge Social i direcció d’Entitats de Lleure – FPT (MCECC) 
▪ Monitor i director de Lleure 

 

  



 

Pàg. 2 de 2                                                                       Rev. 1 (19/12/2014)                                                                       IQ-MCECC-05 
 

Carta de motivació 

 
Sempre he cregut que un fet que el considerem una utopia pot acabar sent una 
realitat, se'm pot dir il·lús o que no sóc realista. Per què des del lleure no podem 
ajudar a canviar la societat? A valorar més les coses intangibles que les 
tangibles? 
 
Són d'aquelles preguntes que et fas quan estàs a l'esplai i aprofites per 
reflexionar amb els teus, treus conclusions després d'hores de debat, que et 
serveixen per pensar que som el motor de canvi de la societat, i perquè no? Som 
molts al territori, disposats a educar de manera altruista, per què no podem 
arribar a tothom? Per què no podem posar el nostre granet de sorra per a fer una 
societat millor? Crec que anem equivocats quan creiem que això no pot ser, al 
contrari hem de creure amb el que estem fent i el nostre paper transformador a 
la societat! 
 
I per aquests motius decideixo tornar a presentar-me a la reelecció com a 
membre del Consell Directiu del MCECC, ja que penso que puc continuar 
aportant al moviment.  
 
I ara mateix penso que tenim un paper molt important i transformador després 
de la COVID, segur que a ningú se li hagués pogut passar pel cap que podríem 
viure una situació com la que hem viscut i estem vivint. I ara que? I en un futur? 
Ens ha fet ser més pràctics? Hem perdut essència? Com afecta això a la salut 
mental dels infants i joves? Hem canviat la forma d’educar? Estem preparats com 
a societat i moviment per afrontar el repte més rellevant que s’ha plantejat mai? 
Totes aquestes preguntes són les que em faig i que em plantejo, ja que el meu 
ideal de vida és que les coses passen per alguna cosa per dures i inexplicables 
que siguin, el més important és mirar-ho en perspectiva i aprendre d’elles, això 
ens fa créixer com a persones i com a societat. 
 
Per altra banda, crec que com a Consell Directiu hem de continuar insistint als 
esplais, i als seus monitors/es, el gran i imprescindible paper que tenen, vital a 
la societat i en l’educació del nostre futur més pròxim. I com a monitors/es tenim 
el deure de creure'ns el paper que tenim, molt, però que molt important i n'hem 
de treure suc i pensar que cada moment que estem amb els infants, els estem 
educant a través dels valors. 
 
Crec en el lleure i en el seu paper transformador en la societat! 
SOM MOVIMENT, SÓC MOVIMENT! 


