
Candidatura Equip de Coordinació
d’Esplais Catalans del Pau Mora

Hola, monis!

Em dic Pau Mora (sí, un altre Pau...) i tinc 23
anys, i aquesta és la meva carta de presentació
per formar part de l’Equip de Coordinació
d’Esplac. Per la gent que no em coneix,
intentaré presentar-me en detall i explicar
quines són les coses que em mouen i motiven
per formar part de l’Equico.

La meva història al món de l’esplai va començar
des de ben petit, quan tenia 5 anyets vaig
començar anar a l’esplai Pompeia, al barri de la
Vila de Gràcia, a Barcelona, i quan en tenia 15,
un equip molt valent de monitores amb el
suport de les famílies van fer el pas de
canviar-se de federació (del MCECC a Esplac)
i fundar l’Esplai Espurna de Gràcia, l’esplai on vaig passar la meva etapa de jove i
monitor.  Com molta gent que estarà llegint aquesta carta, l’esplai m’ha marcat i
transformat contínuament, des d’infant fins exmoni,  sent una part vital de la meva
educació i creixement personal.

Vaig ser monitor durant cinc fantàstics anys a l’esplai, sent referent d’aquest a les
reunions del Sector Barcelona durant dos anys. Durant el meu temps com a referent
vaig participar en un munt d’activitats i comissions de sector (CIM, Trobada de monis,
Domingueo formatiu, Ecofin...i altres coses que fem per Barna). Juntament amb els
cursos de monis i dires, va ser una època molt especial, on vaig tenir la sort de
compartir idees i maneres de fer amb gent brutal de diferents esplais, i aprendre i
qüestionar-me un munt de coses. El meu últim any de moni, estava preparat per deixar
l’assemblea de l’esplai, però encara volia aportar alguna cosa més al món del lleure
educatiu, per això em vaig presentar a l’EGS Barcelona. Durant aquests dos últims anys
hem estat treballant de valent a l’equip d’EGS de Barna, i estic molt content i orgullós
del que hem fet, i els moments difícils pandèmics que hem aconseguit superar. Ara
comença una nova ERA ( jeje) al Sector Barcelona, i una altra vegada, creia que encara
podia aportar un últim granet de sorra al lleure educatiu, així que he decidit
presentar-me a l’Equip de Coordinació.
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Espero poder aportar moltes coses positives a l’Equico i Esplac, i continuar amb la bona
dinàmica dels últims anys dels esplais i del Gran Comitè, amb una revisió constant i
crítica de les accions i projectes que emprenem. La lluita per locals dignes és una lluita
que em toca de prop, i sens dubte serà un dels meus objectius personals en aquesta
nova etapa.

Pel que fa a la meva vida fora d’Esplac, soc graduat en Física, i ara mateix estic cursant
un màster d’urbanisme (una mica random la combinació, sí). Treballo a l’Espai Jove la
Fontana com a dinamitzador juvenil, em podeu passar a saludar durant els matins!

Les meves aficions principals són els palíndroms, l’escalada i el cine (i sí, en aquest
ordre).  I quan tinc temps, m’encanta carregar la motxilla i perdre’m uns dies per la
muntanya amb gent que estimo.

Espero que ara em conegueu una mica millor, i qualsevol dubte o inquietud m’ho podeu
fer arribar i estaré encantat de parlar amb vosaltres.

Gràcies per llegir la carta, en veiem a l’AGO!

Pau

jeje


