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GENERAL
Visc a Vallromanes des de l’any 1988. Casat i amb dos fills.
M’agrada tot allò relacionat amb la tecnologia.
Em preocupa molt la pobresa i la diferencia cada cop major entre les classes
baixes i altes. Dóno valor a que tothom té dret a viure dígnament. Tothom ha de
tenir el dret d’una feina i d’un habitatge dignes.
Aposto per polítiques que portin a la sostenibilitat del planeta, a reduir el canvi
climàtic, a concienciar a la ciutadania de la importancia que tenen per assolir un
món responsable amb la natura.
Corrupció zero.
Col.laboro econòmicament i dins de les meves possibilitats econòmiques, amb
diferents associacions: Grennpeace, Hospital Sant Joan de Déu, Metges Sense
Fronteres, Òmnium Cultural, ANC.
Fundador, juntament amb dues persones més, del partit Els Verds Vallromanes.
He estat secretari (3 anys) de SEDISEM, associació que lluitava contra l’assetjament
laboral i escolar, moderador i administrador (actualitzacions) del fórum anomenat
PAM (Plataforma Acoso Moral) del 2002 al 2006.
Tinc una web personal sobre tecnología a l’ESO: tecno12-14.info, creada el 2004
després de passar per diferents hostings.
També he de dir que no m’agrada publicar a través d’internet informació personal
a l’abast de tothom. Per això veure-ho certes restriccions. No tinc cap problema si
es necesita alguna dada i és en persona.
Pel que fa a la política actual catalana, estem en un carrer sense sortida. Els
partits independentistas s’han conformat en mantenir una situació d’ indeferència
davant el fet d’assolir la república. Un estatus cómode que els permet anat tantes
vegades com vulguin a eleccions perquè es consideren que són el referent de la
independencia.
La meva aposta són Primàries Vallromanes.

ESTUDIS
Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i vaig obtenir el títol de professor. Al
llarg dels anys he fet diferents actualitzacions pedagògiques, didàctiques,
especifiques de la meva branca (Ciències) i altres com l’actualització a les noves
tecnologies com Chromecast, plataformes com Office, etc.
EXPERIÈNCIA
Dedicat a l’ensenyament des de l’any 1978 (despés d’acabar les mílicies) amb
tasques de suport a l’aula amb nens i nenes de 6 anys (lectoescriptura i
matemàtiques) que compartia amb els estudis universitaris.
Director d’escola per un periode de tres anys i posteriormente vaig estar en una
escola concertada des de l’any 1991 al 1996 fent tasques de suport i del 1996
al 2018… en una altra escola concertada donat classes a l’ESO i tutor (1, 2, 3 i 4t
curs) de diferents màtèries: ciències, matemàtiques i tecnología. En aquests últims
anys i aproximant-se la meva jubilació parcial, estic com a professor d’informàtica
a 4t. d’ESO.

L I D E R AT G E
M’agrada el lideratge compartit. Penso que tens menys possibilitats d’equivocar-te
i ser injust amb les decisions. Penso que entre tots ho podem fer tot i millor i que el
diàleg i establir ponts és l’única manera de consolidar un grup de treball.
Considero que el lideratge s’ha de tenir per reconduir situacions que puguin
esdevenir complicades.
La relació amb la ciutadania passaria per la constitució del Consell del Poble,
constituit per gent del municipi i amb caràcter consultiu.

