
Candidatura Equip de Coordinació
d’Esplais Catalans del Pau Casanovas i Claus

Hola Esplais!

Em presento, sóc el Pau Casanovas i Claus i esteu
llegint aquesta carta perquè he decidit
presentar-me per formar part de l’Equip de
Coordinació. Així doncs, us parlaré una mica sobre
mi perquè pugueu coneixe’m i decidir si confieu en
mi per assumir aquesta responsabilitat!

La meva vinculació al lleure educatiu comença el
2008 quan vaig entrar a l’Esplai Espurna del barri
de Sants, l’esplai que m’ha fet ser qui sóc i on he
crescut com a persona i com a moni els últims
anys. Gràcies a l’esplai he après que l’educació en
el lleure és l’eina més poderosa que tenim si
volem transformar la societat i l’important que és
revisar-nos, qüestionar-nos i cuidar-nos per
avançar cap a una societat millor.

Des del meu primer any a l’assemblea de l’esplai em vaig interessar ràpidament per Esplac i
vaig començar a participar en comissions i activitats del Sector Barcelona. Poc després, vaig
començar a implicar-me a l’antiga comissió Gènere, que més endavant esdevindria la
Comissió GSDD (Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents). Va ser arrel de participar en
aquesta comissió que vaig decidir assumir el meu primer càrrec polític a l’entitat, i del 2019 al
2021 he sigut Representant de Comissió (RdC) de la comi GSDD.

Participant com a RdC en els espais de participació d’Esplac (Grans Comitès, Coordinacions
Territorials, Petits Comitès...) m’he adonat que la nostra federació té un gran potencial i que
encara tenim molta feina per fer seguir millorant! Podríem dir que la figura de les RdCs és
força nova i fins ara ningú s’havia presentat a l’EquiCo sense haver sigut abans EGS. Tot i que
és una cosa que al principi em feia una mica de por, crec que puc aportar una visió diferent a
l’habitual que posi en valor la importància de les comissions que treballen transversalment a
l’entitat.

Perquè sapigueu una mica sobre mi fora de l’àmbit associatiu, he estudiat bioquímica i la
ciència també és una part molt important de la meva vida. Sempre he tingut clar que vull ser
professor de secundària, però de moment estic treballant en l’àmbit dels menjadors escolars i
activitats extraescolars per poder-me combinar la feina amb la vida associativa. També
m’encanta la música, el teatre i gaudir de la natura quan tinc el temps per fer-ho!
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Espero que amb aquesta carta hagueu pogut saber una mica més sobre mi i que si mai ens
trobem per Esplac em sentiu una mica més proper.

Salut i esplai!

Pau


