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Nascut a Barcelona , el 24 de gener de fa 63 anys, vaig començar a venir a
Bigues i Riells als 18 anys, finalment ens vam establir definitivament al any
2005, havent col·laborat amb diferents entitats del poble , esportives i
recreatives, durant molts anys.
Vaig acabar la carrera de Diplomat en Dret Laboral, pendent del títol per el
treball de fi de carrera, que no he presentat mai, mes tard vaig fer estudis a
EADA com a Cap de Compres i Aprovisionaments i a EADA i ESADE la carrera
de Direcció de Màrqueting i Comunicació, també al IESE he pogut fer diferents
cursets de negociació, formació i direcció d’equips, anglès, etc.,
La meva carrera laboral ha estat quasi sempre, fins ara, en diferents empreses
multinacionals, en diferents càrrecs directius, als 18 anys vaig assolir el meu
primer càrrec a la filial d’una empresa danesa de maquinaria d’oficina, mes tard
com a Cap Administratiu / Financer a un altre Companyia aquesta japonesa
d’electrònica de consum, el gruix de la meva carrera a estat a Sony com a
Director de Compres per el país veí (Esapnya) i membre del Comitè Directiu a
Europa, ara actualment estic con a Responsable de Vendes en una mitjana
empresa de distribució d’alimentació, com es pot veure sempre negociant
directament o amb proveïdors o amb clients, però negociant.
He militat en un Partit Polític que finalment vaig poder veure que era com tots
els altres i el vaig deixar, per aquest motiu vull formar part del equip de
PRIMARIES PER CATALUNYA que no es un Partit Polític, es un grup de
republicans independents i independentistes que volen el millor per el nostre
País i evidentment per el nostre Poble, sense cap pressió de cap Cúpula que
mani el que s’ha de fer o no, qui a de liderar o no, com s’han de fer les coses o
no, etc., es el mateix poble que hem de decidir que volem fer, amb qui volem
contar i com ho volen fer.
El que no han aconseguit cap dels nombrosos Partits Polítics que hi han, unir a
tots els Republicans Catalans, ha de ser l’objectiu i jo vull col·laborar amb totes
les meves forces per fer el que s’hagi de fer per el nostre País i per això vull
presentar-me com a Candidat, per formar part del motor per aconseguir allò
que volem, la Independència i la República Catalana.

