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Nascut a Granollers, la meva família es traslladà a Bigues a voltants de 1991 quan jo contava
amb 11 anys. Inscrit a l’escola El Turó de Bigues vaig acabar els meus estudis d’E.G.B per a
passar a finalitzar els meus estudis d’E.S.O a l’institut de La Vall del Tenes. Apassionat de la
literatura, la història i l’art, la meva última etapa d’estudiant la vaig passar a l’institut Antoni
Cumella de Granollers cursant el Batxillerat humanístic.
La meva vida laboral ha recorregut molts camins diferents. Passant per el sector càrnic,
ferreteries, tallers mecànics, magatzems, sector informàtic... Fins a arribar al sector sanitari on
he passat dotze anys com a comercial. Actualment he iniciat una nova aventura laboral com
autònom. Un dels motius de prendre aquesta iniciativa ha sigut el naixement de la meva filla
que m’ha fet canviar la meva percepció del món laboral, al igual que ho ha fet sobre moltes
altres coses.
Interessat en la formació contínua, he realitzat cursos de tota mena: de carretons elevadors,
de concursos públics, de monitor de lleure, de SEO i SEM, de màrqueting digital... Pensant que
sempre poden ajudar en un futur més o menys immediat.
En l’àmbit més social, vaig participar durant un parell d’anys a la comissió de festa major de
Bigues i a dia d’avui m’agrada fer un volt per el poble i veure les activitats que s’hi organitzen.
Haig de reconèixer que això s’ha tornat un fet més habitual al créixer la família. Enamorat dels
boscos que m’envolten i de la tranquil·litat que ofereix el meu poble, no soc capaç d’imaginarme un lloc millor on veure créixer la meva petita.
La política era un tema que mai m’havia cridat gaire l’atenció, tret de les “xerrades
filosòfiques” entre amics on mai en sortia res clar. Que ha canviat dons en aquest aspecte els
darrers anys? TOT. El poc interès que tenia va passar a ser com una planta que poc a poc anava
creixent, veient com l’anaven regant tots els canvis socials que es produïen al nostre territori.
Vaig començar a sentir que potser sí podria deixar de ser el que m’imposaven ser, per a passar
a ser el que sento que sóc. Per desgràcia, la planta poc a poc es va començar a pansir veien la
inactivitat d’aquells partits polítics en els que vàrem confiar. Baralles internes, ignorar la
voluntat del poble... tot això va fer que el meu vot anés d’un partit a l’altre, tenint la sensació
que era com si directament l’estripés o acabés a la paperera. Però el meu sentiment, al
contrari, seguia creixent. Ell no volia desaparèixer. Així que veient que només nosaltres som
capaços d’aconseguir el que volem, ja sigui votar, ja sigui manifestar-nos, ja sigui defensar allò

que de moment tan sols existeix dins dels nostres caps i sobretot, dins els nostres cors, vaig
començar a giravoltar per diferents racons d’internet fent algunes col·laboracions (entre
d’altres, al diari digital “La Veu de Catalunya” on publicava notícies d’inversió estrangera a
Catalunya, fake news i articles d’opinió).
Sempre amb intenció d’aportar el meu granet de sorra, vaig començar a mostrar interès per
PRIMÀRIES CATALUNYA ja que em va semblar que podia ser una bona eina per a fer allò que
altres no havien fet en el seu moment, aconseguir l’enteniment de les diferents forces
sobiranistes al mateix temps que ens permet treballar per a millorar la vida dels veïns. Crec
que no hi ha res millor per al poble que allò que el mateix poble pot decidir i això em sembla
un dels punts forts que ofereix aquest racó, tant per els nostre municipi, com per a Catalunya.
Per finalitzar, que desitjo participant en aquest projecte? La desconnexió d’un país que mai
podrà comprendre el nostre sentiment i treballar. Treballar per aconseguir que el consistori de
Bigues i Riells del Fai mai perdi de vista els veïns d’aquests pobles.

Salutacions.
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