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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

30 de Gener de 2021 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

GRUP COLÒNIES A 
BORREDÀ 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Josep Pla Casadesús 

 

Lloc i data de naixement 
 

 Berga (18/02/1996) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

 Batxillerat al centre “Institut Guillem de Berguedà” de Berga.  

 CFGS en Animació d’activitats físiques i esportives al centre “Centre 

d’estudis el Seminari” (CEES) de Vic. 

 Curs de Monitors, Barcelona (Berga) 01/06/2017  

Numero de Carnet: 139309  

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

 Centre d’Esplai Grup Colònies a Borredà (S002 i territori de Solsona) 
 

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

 
 Com a monitor: 

Grup Colònies a Borredà  

 

 Com a responsable/director: 

Grup Colònies a Borredà  

 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 

 Participant com a infant de les activitats realitzades pel Grup Colònies 

a Borredà des dels 5 anys.  

 Monitor del Grup Colònies a Borredà. 

 Director en alguna de les activitats organitzades pel Grup Colònies a 

Borredà.  

 Membre del Consell de Responsables Territorials exercint de 

responsable pedagog representant del Grup Colònies a Borredà del 

territori de Solsona.  

 

 

SOLSONA
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Altres dades d’interès 

 
 Participant de diverses trobades de monitors organitzades pel MCECC i 

trobades generals com “VERTEX” 

 Membre del equip organitzador d’alguna de les activitats de les trobades 

de monitors i trobades generals.  

 Membre del grup acollidor de la trobada de monitors “A PAS VALENT” el 

2017 a Berga. 

 Actualment treballant a l’empresa Sinapsis de Berga realitzant diferents 

extra escolars de mati i tarda als centres “Escola de La Valldan”, “Escola 

Sant Joan” i “Vedruna Berga” i també exercint de monitor de menjador a 

l’escola “Escola de La Valldan”. 

 Membre de l’agrupació teatral “Agrupació Teatral la Farsa” de Berga, 

actuant en Els Pastorets de Berga i a diferents projectes teatrals com 

obres de teatre, performance, entre altres.  

 Membre de la junta directiva de l’ “Associació de Veïns de La Valldan” 

organitzadors de diferents actes culturals i tradicionals com la Cantada 

de Caramelles, la Cantada de Nadales, l’Arribada dels Reis d’Orients i la 

Festa Major, entre d’altres.  

 Jugador d’handbol del “Club Handbol Berga” en L’equip sènior Masculí.  

 
 

Carta de motivació 

 
Presento la meva candidatura al Consell Directiu del MCECC per seguir creixent 

dins del món del lleure i conèixer aquesta realitat des d'un altre punt de vista, per 

fer així, d'aquesta aventura, un bonic aprenentatge per seguir avançant en el 

camí de la vida, sempre a pas valent. 

Les idees són molt boniques, però només són idees si mai ningú les portà a 

terme. Aquesta seria una bona frase per descriure el meu objectiu dintre del 

Consell Directiu del MCECC, el món només es pot canviar estan al peu del canó, 

i des d'aquí és des d'on es poden fer veritables obres, escoltant, pensant i 

actuant. 

 

En el moment que sorgeix la possibilitat de passar a formar part del Consell 

Directiu, s'obren les portes a conèixer la realitat del moviment des del seu interior, 

fent així real la possibilitat de descobrir la diversitat del lleure a Catalunya. 

Al Territori de Solsona, tenim una realitat molt diferent de la resta de Catalunya, 

però això no vol dir que sigui una realitat menys bonica, ans al contrari, i per 

aquest motiu crec que és interessant i necessari que aquesta també sigui una 

realitat present dins del moviment i poder treballar per fer d'aquesta realitat una 

realitat viva i real. 

 

 

 



 

Pàg. 3 de 3                                                                       Rev. 1 (19/12/2014)                                                                       IQ-MCECC-05 
 

Em vaig endinsar en el món del lleure gràcies al Grup Colònies a Borredà, amb 

només 5 anys, sent un petit mono que descobria la selva, pesant per mil mons 

fantàstics on els somnis es feien realitat, descobrint que ensenyant, és com més 

s'aprèn fent així de la vida de monitor una bonica aventura i com a responsable 

pedagog, veure que en el món del lleure i queb tothom, absolutament tothom. I 

aquí estic, començant una nova frase després d'aquest punt i seguit. 


