Nascut a Reading (Anglaterra ) el 1975.
Pare de tres nens.
· Grau en Disseny. Universitat Pompeu Fabra.
· Degree of Bachelor of Arts in Design (BA). University of Southampton.
· Màster en Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat. Universitat
Internacional de València.
· Curs en Planificació i Gestió de la Mobilitat Local. Col·legi d’enginyers de Camins
Canals i Ports de Catalunya.
He treballat durant 20 anys en diversos despatxos d'arquitectura, de disseny i de paisatgisme, i
realitzant projectes de reforma d'habitatges com a autònom.
Procedent de família de Sant Feliu de Codines, on sempre hem mantingut la casa familiar, he
viscut a Barcelona fins el 2012, any en què vam decidir venir a viure al poble.
Sóc exmembre de l'Agrupament Escolta Santa Maria de Gràcia de Barcelona, on vaig ser cap
de vàries unitats i cap d'agrupament durant 2 anys. He estudiat flauta travessera i he cantat a
l’Orfeó Gracienc. Formo part de la Colla Gegantera de Sant Feliu com a graller i del Centre
excursionista.
A les últimes eleccions municipals, em vaig presentar, com a independent, en la llista de C.I.U.
per intentar portar a terme un programa que, en el pla municipal, em va semblar el més
interessant dels que es presentaven. He estat regidor a la oposició els últims quatre anys. Ha
estat una bona experiència, malgrat les poques opcions de fer prosperar les propostes que
teníem davant una majoria absoluta.
Crec que el poble necessita un pla estratègic general: una concepció global del què es vol
aconseguir a llarg termini en tots els àmbits, per poder concretar les accions d’una manera
ordenada i coherent, i segons la seva importància.
Cara a les properes eleccions, m’agradarà formar part d’aquest projecte de participació
ciutadana aportant les idees i el coneixement que he guanyat durant aquesta última legislatura i
col·laborant en tot el que calgui.
El poble necessita un gir, donem-l’hi!!!

