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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

30 de GEN de 2021 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

TARRAGONA 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 
ARNAU SOLÉ BARGALLÓ 
 

Lloc i data de naixement 
 
- TARRAGONA 9 de Febrer 1995  

 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

Grau de Treball Social 
 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Centre d’Esplai Sant Fructuós ( T020 Territori Tarragona) 
 

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

 
▪ Com a monitor: 

Esplai Sant Fructuós 
Esplai Fem-nos Amics 
 

▪ Com a responsable/director: 
Esplai Sant Fructuós 

 

Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 

Membre del CRT Territori Tarragona. 
 

Altres dades d’interès 

 
- Realització dels cursos de monitora i directora del lleure, en els cursos 

semi residencials del Territori Tarragona.  

- Suport d’intendència a les colònies de l’Esplai Quart Creixent. 

- Participació com a personatge a la Trobada de monitores 2019. 
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Carta de motivació 

 
 

Em presento al consell directiu per diversos motius. Pel que fa a la meva 

trajectòria, fa temps que estic involucrat en el funcionament del Territori, i 

participant activament amb les activitats que s'hi desenvolupen i de la xarxa que 

es genera entre esplais. 

Per altra banda em presento perquè com tot a la vida té un moment i actualment 

juntament coincidint que l'Esplai Sant Fructuós de mica en mica està arribant a 

fer el canvi generacional amb la direcció, penso que és un bon moment per 

descobrir el lleure des d'un altre punt de vista i fent gaudir les noves generacions 

d'allò que vaig gaudir en el seu moment. 

Ara per ara és una tasca que desconec i ser que a mesura que vagi descobrint 

m'anirà sorprenent. Sé que hi ha molta gent darrera que a l'hora de la veritat no 

es veu i per tant serà una bona manera de veure totes les peces que ho fan 

possible, incloent-hi la meva. 


