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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

28 de gener de 2023 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Sant Feliu de Llobregat 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Alberto Hernández i Ciprés 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ El Prat de Llobregat (24/07/1997) 
  

 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Grau en Estudis d’Arquitectura (ETSAV-UPC) 
▪ Cursant Màster en Arquitectura (ETSAB-UPC, en curs) 

 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (440, Zona 8) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (2015 – 2022) 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (2017 – 2021) 

 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Monitor del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (2015 – 2022) 
▪ Responsable del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (2017 – 2021) 
▪ Responsable territorial de la Zona 8 (2020 – 2022) 
▪ Membre de l’espai radiofònic Qui té la pinça? (2021 – actualitat) 

 
 

Altres dades d’interès 

 
▪ Curs de monitor de lleure (2016)  
▪ Curs de director de lleure (2016) 
▪ Secretari de la Junta Directiva – Federació El Nus (2018 – actualitat) 
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Carta de motivació 

 
Passant les pàgines de l'àlbum trobo el 1998 la primera fotografia que tinc amb 
el fulard de l'Esplai. Encara no era conscient del que 5 anys més tard acabaria 
passant en entrar per aquella porta verda. Les persones es defineixen i formen 
mitjançant les experiències i records viscuts i 25 anys després puc afirmar que 
sense l'Esplai la meva vida hauria estat diferent. És gràcies a ell que he rebut 
uns valors, una manera de relacionar-me amb la societat mentre coneixia els que 
després són els meus amics. 
 
L'Esplai no existiria sense infants, però tampoc sense la feina incansable dels 
monitors i monitores que voluntàriament dediquen el seu temps a la transmissió 
de l’estima cap a la natura, la transformació de la societat i la coneixença del 
transcendent a través del joc. La pedagogia rebuda es reflecteix en com ens 
relacionem amb la resta i es denota l'empremta de l'educació en el lleure en tots 
els grans avenços del país. 
 
Corrien els anys gaudint cada tarda de dissabte, cada sortida, cada colònia i 
sense veure-ho venir, de la nit al dia, ets monitor i estàs reproduint allò que has 
viscut perquè nous infants puguin rebre el rebut per tu. Tardes i nits de reunions, 
programacions que vius amb l'esperança de veure com aniran lentament donant 
el seu fruit. I de nou, de monitor a responsable, a coordinar l'acció dels teus 
companys i a vetllar perquè mai els faltin els recursos per desenvolupar la tasca 
educativa. 
 
Durant aquest temps he conegut el MCECC i he anat participant dels diversos 
espais disponibles. M'agrada remarcar que on més he après i crescut és en les 
hores de conversa, escolta i coneixement amb altres companys i companyes. 
Persones amb qui coincideixes als cursos residencials, les trobades, la zona i la 
resta d'espais on compartiu les vostres vivències. 
 
La participació sempre ha d'anar seguida de la implicació i ara ha arribat el 
moment de poder-ho fer, amb la vostra confiança, des del Consell Directiu. Per 
executar el mandat de l'assemblea calen persones que es comprometin i que 
vulguin estar disponibles, escoltant els centres i continuïn treballant per l'Esplai 
en què creiem. Això és el que voldria fer per créixer en tots els aspectes com a 
moviment, com a esplais i com a persones. 


