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TRAJECTÒRIA VITAL

EXPERIÈNCIA - TREBALL

Vaig néixer a Santander (Cantàbria) a l’any 1956 i vaig venir a
Catalunya a l’any 1977. Vaig quedar vidu als 36 anys, amb dos fills.

Treballo a Sant Cugat, com professor, des de l’any 1977 (fa 42
anys) i visc a Sant Cugat des de l’any 1995 (fa 24 anys).

OBJECTIU/S
El meu objectiu en presentar-me
a Primàries de Catalunya és participar en un projecte esperançador, engrescador, i, alhora, renovador d’una vella i molt caduca
manera de fer política; una manera que compta amb les persones només com a electors, però
que freqüentment treballa d’esquena als administrats.
Crec que Catalunya es mereix un
respecte i un sistema polític molt
diferent al que té ara, que respecti el tarannà propi de Catalunya i vull participar, modestament, en aconseguir-ho.
Tinc, és clar, objectius municipals
concrets en molts àmbits, però,
crec que no es tracta d’escriure
una monografia, sinó de donar
unes pinzellades significatives en
aquest àmbit.

APTITUDS
Crec que tinc un tarannà conciliador, dialogant, comprensiu i perfeccionista. Sempre he pensat
que lo millor és enemic de lo bo i
que no ens podem conformar
amb allò de sempre. La innovació
i el canvi de debò resolen problemes quan s’aplica un pensament
de respecte a les persones i de
creativitat als problemes de cada
dia.

Com a professor, he impartit múltiples assignatures, principalment de Lletres, a tots el cursos de Primària i també diverses matèries a tota la Secundària, a Batxillerat i, eventualment, a la Universitat. També he dictat cursos i xerrades a diverses entitats. Esporàdicament, he treballat a editorials i empreses d’altres sectors.

FORMACIÓ
PROFESSORAT UNIVERSITARI D’EGB • FILÒLEG HISPÀNIC • PSICÒLEG CLÍNIC
No soc massa amic dels CV perquè la meva experiència em diu
que, partint d’una mínima formació, no val més qui té més títols
sinó qui treballa més i millor i és més creatiu. Encara això, crec
imprescindible una formació permanent i estic immers en un programa de reciclatge personal i professional traduït, a dia d’avui,
en l’assistència continuada a cursos, xerrades i conferències.

EXPERIÈNCIA SOCIAL
He impulsat la creació d’entitats lúdiques, competitives i culturals
i he participat en moltes d’altres. Ex.: A l’any 1974, vaig fundar el
Club d’Escacs de la Universitat de Santander. A l’any 2000 vaig
fundar i ser el primer president de la Federació Catalana de Pipa
Clubs -com a FCPC, vàrem quedar setens del món, per equips, a
Ascot (2001)- i del Catalunya PC. Soc, a l’actualitat, membre, entre
d’altres entitats, de l’Ateneu de Sant Cugat, de la AA.VV. de
Mira.sol i d’Òmnium Cultural.

EXPERIÈNCIA DE VOLUNTARIAT
He fet diversos voluntariats i ara tinc l’honor i el privilegi de ser
voluntari del Telèfon de l’Esperança de Barcelona.

AFICIONS
Soc molt aficionat, entre d’altres, a la lectura i a la escriptura, a la
música, als escacs, al bricolatge, a les Arts marcials i a la cuina.

