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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

7de gener de 2023 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

URGELL 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Clàudia Borràs Capdevila 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Sant Julià de Lòria (19/10/1998) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Estudis d’Anglès i Francès UAB 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Casa de colònies populars AINA (Territori Urgell) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Aina 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Aina 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
Cap 

 

Altres dades d’interès 

 
He participat a algunes trobades del MCCEC: 

▪ Trobada Vèrtex 
▪ Trobada Monitors a Vilanova i la Geltrú 
 

Formació Campus d’Estiu MCECC 2021: Prevenció i detecció d'abús sexual 
infantil  
 

• Curs de monitor de lleure a Aina amb la FEMN 

• Curs de director de lleure a la Sala amb el MCCEC (pendent d’entregar 
memòria) 

• Curs de monitora d’esquí a Escola de Formacions Esportives i de 
Muntanya d’Andorra 
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Altres: 
Redacció del Protocol de Prevenció d’Agressions sexuals infantils i altres tipus 
de maltractaments per la Casa de Colònies d’Aina 
 
 

Carta de motivació 

 
 
Em presento com a candidata perquè com a monitora de lleure sempre he 
tingut interès a poder participar activament dins de les institucions de 
lleure catalanes. El meu bagatge com a monitora crec que seria molt més 
complet si formés part del Consell directiu del MCECC. Vull aportar un 
mandat fresc, conciliador i també comunicatiu. El que espero d’aquest rol 
és fer un intercanvi de visions. Per exemple, expressar les necessitats del 
territori d’Urgell i fer escolta activa de les necessitats de les altres zones. 
M’agradaria aportar una visió descentralitzada. A partir de la meva 
trajectòria, jo crec que puc aportar coneixement envers el patrimoni 
cultural i natural de la zona urgellenca. Ja des que vaig fer el curs de 
directors a la pobla de Lillet vaig veure la necessitat d’establir una 
connexió més fluida amb el MCECC. El meu projecte com a consellera 
Directiva no només seria a simple vista com a missatgera sinó de 
motivadora i d’influència. Sé que si la meva candidatura fos apta, el meu 
territori estaria estimulat a l'hora de presentar propostes. Finalment, 
també m’agradaria poder ser espectadora dels nous canvis que s’han fet 
des de l’òrgan del MCECC al llarg d’aquests últims anys.  
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