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Àmbit personal i professional
Soc barceloní de naixement i sesrovirenc de sentiment des de 1986, any en què vaig
venir a viure al poble per motius de feina del meu pare, que el van assignar una plaça a
l’hospital de Martorell i l’ambulatori com a fisioterapeuta.
Tinc dos fills que em motiven per continuar treballant pel que és realment important:
les persones i el seu futur, especialment al meu poble.
Em dedico professionalment al món de l’ensenyament i l’esport. Per tant, soc
plenament conscient de les necessitats de la societat en l’àmbit educatiu i en el del benestar
físic, psíquic i emocional vers les dificultats que en aquest país tenim actualment, amb els
constants canvis en l’educació i els hàbits en higiene alimentària i de salut.
He estat vinculat al món de l’esport des de ben petit, fins i tot vaig estar jugant a la
cantera del FC Barcelona de futbol...i a partir d’aquell moment vaig tenir clar que el meu vincle
amb l’esport seria per a tota la vida.
Vull destacar que des dels 15 anys he col·laborat com a ajudant i monitor amb diverses
activitats del poble relacionades amb el lleure i l’esport, com per exemple: monitor de casals
d’estiu, de piscina, de futbol, de bàdminton...
Àmbit polític
No milito a cap partit polític, però hi crec molt fermament en les persones i, en el meu
cas concret, l’actual grup que milita el PSC a Sant Esteve té tota la meva confiança i els hi tinc
molta admiració, ja que els considero persones molt implicades i amb una qualitat humana
exemplar. En aquest sentit, els hi estic molt agraït per la confiança dipositada, ja que l’any
2011 em van proposar formar part de les seves llistes per actuar com a regidor d’Esports i, per
a mi, això va suposar un gran repte i molta il·lusió, ja que podria tenir l’opció de treballar en
l’àmbit i el món esportiu des d’una altra posició.
Per a mi la política és una eina per treballar i per millorar la societat i el benestar de la
gent. Fer-ho des de l’àmbit municipal és apassionant i enriquidor a nivell personal, i prestar
aquest servei als meus veïns i veïnes, és gratificant. Malgrat aquesta mateixa proximitat,
afegeix una duresa de vegades incomprensible, la possibilitat de fer realitat objectius i
projectes que contribueixin a dotar de més i millors serveis a la gent de Sant Esteve, la
compensa.
Ser regidor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires és un orgull i una gran
responsabilitat, que agraeixo amb humilitat i exerceixo amb honestedat i lleialtat.
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