
Candidatura Equip de Coordinació
d’Esplais Catalans del Pau Camero

HOLA ESPLAIS!

Sóc en Pau Camero (pronom ell) i durant
les properes línies us explicaré qui sóc i
perquè he decidit presentar la meva
candidatura a l'Equip de Coordinació.

Bé, doncs:
Vaig néixer a Terrassa l'any 1999 (ara
mateix tinc 22 anys), estic estudiant el
Grau Superior de Música al Conservatori
del Liceu i m'agrada molt la poesia i l'òpera (clarament). No hi ha cap color que m'agradi més
que un altre, però si em poses unes patates fregides al davant, el groc m'encantarà. SEMPRE
he de caminar per la dreta, i mai puc canviar de lloc a la taula si ja he començat a menjar.

Com ja us he dit, vaig néixer a Terrassa i encara visc allà. Vaig entrar a l'esplai La Fera com a
monitor i ràpidament vaig enamorar-me de la tasca que realitzem els esplais al barri i el
model de vida que intentem construir, així com dels infants i les seves ocurrències, del vincle
entre totes les participants, i del temps i dedicació que, entre totes, destinem.

Fa dos anys vaig assumir la responsabilitat de formar part de l'EGS del Vallès Occidental i va
començar la meva participació a espais d'Esplac. Durant tots aquests mesos he treballat al
Grup de Treball d'Inclusió i Diversitat, a Línies Pedagògiques, i també he format part del Grup
de Posicionaments.

És curiós com, tot i el volum de feina, hores, i energia que he destinat a l'esplai i Esplac, cada
dia m'enamori més i estigui disposat a seguir posant el meu petit gra de sorra al projecte. Per
això escric aquesta carta i em dirigeixo a vosaltres, perquè crec que encara puc destinar una
mica més de tot allò que sóc, perquè crec que puc aportar la meva mirada i el meu anàlisi, i
treballar, de la forma més horitzontal possible i intentant garantir la màxima participació en
tots els espais possibles, per fer de la nostra entitat un espai més inclusiu i pedagògic, i
perquè tot allò que som i hem destinat, tingui un sentit i una vida.

Una abraçada Ferenca!
Que els dies siguin lleus!

Pau Camero

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | @esplaiscatalans

1

https://goo.gl/maps/cZ9Hn848wLWZ2dut9
http://www.esplac.cat
http://www.instagram.com/esplaiscatalans

