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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

30 de gener de 2021 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Sant Feliu de Llobregat 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Eric Fernández Morant 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ El Prat de Llobregat, 18/05/1994 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪  Grau en Infermeria. 
▪ Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent. 
▪ Cursant postgrau en Gestió i coordinació d’urgències i emergències 

mèdiques. 
▪ Monitor de Lleure (2013). 
▪ Director de Lleure (2015). 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau (Codi 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 (2012-Actualitat). 
 

▪ Com a responsable/director: 
▪ Responsable de les colònies d’estiu (2014-2017). 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Responsable de Zona 8 (2013-2017). 
▪ Membre del grup organitzador Joresco 2014 – FES(te) GRAN (a) 

L’ESPLAI. 
 

Altres dades d’interès 
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Carta de motivació 

 
En una de les moltes activitats que he pogut realitzar acompanyat a joves vaig 

tenir la sort de trobar-me amb la següent frase que m’acompanya des de llavors: 

Soc com soc per instants i per persones. Què és l’esplai si no és això mateix? 

Un espai on poder sentir-te lliure i acompanyat a la vegada, on créixer treballant 

les nostres pors, descobrint un món ple de valors i gaudint de la companyia del 

grup. Per no parlar dels monitors i monitores que et guien i t’ajuden a seguir 

creixent i en qui veus el reflex del què vols ser tu quan acabes l’etapa d’infant. I 

això mateix és el que em va passar a mi després de 8 anys com a infant de 

l’esplai Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat. Ho tenia clar. Volia ser 

monitor. I ja en van 9 anys!   

Ara, amb 26 anys i la motxilla ben plena de bons moments d’esplai, considero 

que arriba el moment de poder seguir fent feina pels esplais però des d’un altre 

punt de vista. És per aquest motiu que em presento com a representant de la 

Zona 8 al Consell Directiu del MCECC. Amb ganes de seguir aprenent i seguir 

fent de l’esplai el meu dia a dia. I això és així pel valor tant important que té en la 

societat la tasca que realitzem. L’educació en el lleure és una forma de vida i 

sobretot de créixer.  

M’agradaria treballar per un lleure de qualitat on tothom i té cabuda. Per un esplai 

socialment just i responsable i reconegut per la societat actual. Per seguir 

treballar per aquest entusiasme sospitós que deia en Carles Capdevila ja fa més 

de 10 anys. Aquests són, entre d’altres, els motius per presentar-me com a 

membre del Consell Directiu! 

 
 


