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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

28 de gener de 2023 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Terrassa 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Andreu Basolí Sánchez 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Sabadell (12/01/1998) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Graduat en Educació Primària en Anglès 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Can Colapi (576 i Zona 12) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Esplai Can Colapi 
 Esplai del Roser 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Esplai Can Colapi 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Curs Director de Lleure – Fundació Pere Tarrés. 2018 
▪ Curs Monitor de Lleure – Fundació Pere Tarrés. 2016 
▪ Monitor de lleure a l'Esplai Can Colapi (federat al MCECC) – 2015-2022 
▪ Monitor de lleure al casal d’estiu de l’Esplai del Roser – 2017- 2018 
▪ Director de Colònies d’Estiu a l’Esplai Can Colapi – 2017 - 2020 
▪ Membre de l’Àmbit Pedagògic 
▪ Membre de la Comissió de Petits de la Trobada Vèrtex, 2018 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2019 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2020 (ajornada) 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2021 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove 2022 

 

Altres dades d’interès 
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▪ Membre del projecte de Mentoria Juvenil de Camins, Fundació Social 
Escola Pia - actualment  

▪ Professor d’Equitació a Hípica Can Camps – actualment 
▪ Monitor a espai migdia de l’Escola Pia Sabadell - actualment 
▪ Monitor a la Fundació CIM d'Estela. Escola Frederic Mistral - Tècnic 

Eulàlia - 2017 – 2022 
▪ Monitor del projecte Fandema, MBolo. Tujereng, Gàmbia – 2017 

 

Carta de motivació 

 
El passat estiu vaig prendre una de les decisions més difícils que he hagut de 
prendre. Penjar el fulard del meu esplai, per deixar enrere la meva etapa com a 
monitor em feia una por increïble, sabia que era un moment que arribaria tard o 
d’hora però no volia pensar-hi. Deixar enrere un  esplai que m’havia vist créixer 
dissabte rere dissabte durant els 10 anys que vaig ser-hi com a infant i 
segurament encara més i a un ritme més accelerat els 7 anys que hi he estat 
com a monitor va ser molt difícil. I és que sense l’esplai no seria la persona que 
soc ara, l’esplai ha format part de la meva vida durant moltíssims anys, m’ha 
ajudat a entendre moltes coses, a reflexionar, a ser més crític i autocrític, m’ha 
ajudat a conèixer-me i acceptar-me com soc i també m’ha ajudat a escollir la 
meva carrera professional.  
 
Totes les persones que hem format part d’algun esplai sabem el valor 
incalculable que tenen els aprenentatges que aquí hi vivim, les experiències 
viscudes a l’esplai són úniques i irrepetibles, i els vincles que crea l’esplai no es 
creen a cap altre lloc. És com una espècie de màgia, el poder educatiu del món 
del lleure. Com a mestre d’Educació Primària crec fermament en aquest poder i 
vull que segueixi creixent i estenent-se arreu del territori català. Crec en la vida 
activa de les persones dins la societat i en la participació com a element 
important i decisiu per tots; és per això que vull entrar a formar part del Consell 
Directiu del MCECC per ajudar a fer créixer als infants i joves, també als 
educadors, amb una actitud de participació vers el món que els envolta. Penso  
que com a educadors no podem ser neutres, hem de ser coherents amb el que 
eduquem, compromesos amb el món en què vivim, utòpics per transformar el 
món, oferint els nostres serveis als altres amb la finalitat de millorar la societat 
en què vivim. 
 
El MCECC és un moviment de persones enorme, que representa por tant a un 
munt de diversitats i realitats diferents, és per això que necessitem estar en canvi 
constant, al mateix ritme que avança i canvia la societat. Avançar cap a una 
societat més justa i inclusiva no és fàcil i requereix de molt esforç, compromís i 
responsabilitat. Tenim el deure d’acompanyar els centres d’esplai en aquest 
procés de canvi constant, tot començant per nosaltres mateixos. Per això espero 
poder entrar a formar part del Consell Directiu i continuar així dins el món del 
lleure i aportar el meu granet de sorra en aquest petit gran canvi. 
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