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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

28 de gener de 2023 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

BARCELONA 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

Christiano Vargas i Vela 

 

Lloc i data de naixement 
 

▪ Sucre-Bolívia (10/06/1993) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Grau de Sociologia (UB) 
▪ FP. Tècnic en educació infantil 
▪ Postgrau en Anàlisi de dades i programació aplicades a les ciències 

socials (COLPIS) 
▪ Títol d’expert en Anàlisi del Capitalisme Contemporani, Economia 

política (UB) 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Lluís Maria Chanut (Zona 7) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

 Centre d’esplai Lluís Maria Chanut 
 Projecte Llavor – Salut Alta 
 

▪ Com a responsable/director: 
 Centre d’esplai Lluís Maria Chanut 
 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Referent CD a l’Àmbit d’Educació per la Justícia Global 
▪ Referent CD a l’Àmbit d’Animació de la Fe 
▪ 2 Trobades de monitores i monitores (membre de la comissió 

organitzadora) 
▪ 1 TrocaJove (membre de la comissió organitzadora) 
▪ Projecte llavor – Salut Alta 
▪ Ramon Serchs 
▪ Comissions i Conselleries dins el CD 
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Altres dades d’interès 

 
▪ 1 Trobada amb els Jesuïtes Educació en el Lleure (JELL) 
▪ Títol de monitor i director realitzats als cursos residencials (Ruca) 

 

Carta de motivació 

 
Vull renovar com a candidat al Consell Directiu perquè representa continuïtat 
en l’etapa natural de la meva formació com a persona immersa en el món del 
lleure i que creu fermament en els valors que representa.  
 
Vinc de l’esplai Lluís Maria Chanut, un esplai que realitza un servei educatiu i 
assistencialista en favor dels infants que més ho necessiten. La meva 
trajectòria es caracteritza en la inclusió i la multiculturalitat com a fórmula d’una 
societat justa. En aquest sentit, espero que la meva visió pugui fer arribar el 
Moviment a barris i sectors de la població on les institucions no han pogut 
donar una resposta efectiva i útil.  
 
Crec en l’organització com a model d’acció efectiva, així com la participació i el 
compromís envers la societat i per aquest motiu, crec en el seu projecte, crec 
en la tasca del Consell Directiu i en el Moviment, entesa com a defensora de 
les minories. 
 
Aquests tres anys hem estat fent molta feina i voldria continuar treballant pel 
Moviment durant més temps, contribuint en el possible amb el canvi que volem 
a la societat.  


