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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

28 de gener de 2023 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Barcelona 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Elna Busquets i Vidal 
 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Barcelona (03/02/1998) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ 2014. Títol E.S.O. Escola Grèvol. Barcelona 
▪ 2016. First Certificate. Cambridge. 
▪ 2016. Títol de batxillerat. Modalitat científica. Sagrat Cor Diputació. 

Barcelona. 
▪ 2022. Graduada en Farmàcia. Universitat de Barcelona. 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Pare Abraham (574 i Zona 05). 
10 anys com a infant, 7 com a monitora i 3 com a responsable. 

 
Lloc on ha desenvolupat tasques de monitora i/o responsable/directora 

 
▪ Com a monitora: 

 Centre d’Esplai Pare Abraham (curs 14/15 – curs 20/21). 
 Casal d’estiu Kids&Us (estius 2017 i 2018). 
 Casal Escola Voramar (setembre 2018). 
 

▪ Com a responsable/directora: 
 Centre d’Esplai Pare Abraham (curs 18/19 – curs 20/21). 
 Colònies Escola Voramar (juliol 2019). 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Consell de Responsables Territorials. Càrrec de tresorera. Zona 05 (curs 

18/19 – curs 20/21). 
▪ Organització TrocaJove 2020. Grup Motor (ajornada). 

 

Altres dades d’interès 

 
▪ Farmacèutica substituta a l’Oficina de Farmàcia Bosch Sagrera, des 

d’Agost del 2022. 
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▪ Curs de monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
2016. Fundació Pere Tarrés (Ruca). 

▪ Curs de directora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
2018. Fundació Pere Tarrés (Ruca). 

▪  
 

Carta de motivació 

 
El pas d'infant a monitora va suposar tornar a l'Esplai tot el que m'havia aportat 
durant l'etapa prèvia. Poder aportar el meu granet de sorra a aquells infants i 
joves que venien dissabte darrere dissabte, transmetent tot el que en el seu 
moment l'Esplai m'havia ensenyat. Fa cinc anys vaig emprendre l'aventura de 
ser responsable territorial de Zona 5, on vaig ser-ne tresorera. Aquells tres anys 
em van fer conèixer encara més el Moviment i a voler fer més coses, tantes 
que em vaig posar a organitzar la TrocaJove de 2020. Crec que igual que ser 
monitora va suposar tornar a l'Esplai el que aquest m'havia aportat, formar part 
del Consell directiu significa posar de la meva part a un Moviment que treballa 
per fer un lleure imprescindible per aquesta societat. Potser és molt tòpic, però 
és cert que sense el lleure no seria la persona que soc ara. 
 
Durant la meva etapa com a responsable de l'esplai, vaig defensar molt les 
trobades de monitors i monitores, ja que són punts en què s'intercanvien 
coneixements i permeten fer créixer l'esplai. Per mi, formar part del Consell 
Directiu segueix la mateixa línia. Tots i cadascun dels membres provenen d'un 
centre completament diferent del dels altres, i això fa que el Moviment tingui la 
màgia que té. Per això em presento al Consell Directiu, per prendre part del 
Moviment i poder enriquir més aquest gran projecte. Des de la meva 
experiència al Moviment, espero aportar compromís, valor que penso que és 
clau en tota mena de voluntariat. 
 
Formar part del Consell Directiu comporta una gran dedicació, però en tinc 
ganes. Totes les experiències viscudes relacionades amb el lleure m'han fet 
créixer i ser la persona que soc avui dia, és per això que tinc ganes de 
començar aquesta nova experiència, per créixer al mateix temps que ajudo a 
créixer al Moviment. 
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