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Expedient Acadèmic  

Diplomat l’any 1990 en Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural per l’Institut Català de Noves Professions d 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya , cursat en l’Institut Municipal d’Animació (IMAE) de 

l’Ajuntament de Barcelona durant els cursos 83/84/85/86. 

o Direcció de projectes Culturals (Seminari 40) any 1989 al Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la 
Diputació de Barcelona (CERC). 

o Director d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 1986  

o Estudis en Historia de l’Art a la Facultat de Geografia Història de la Universitat de Barcelona.  
o Dinamització comunitària i participació ciutadana. ( 42 hores) . Barcelona Activa  2017.  

Expedient Laboral  

 
Barcelona Activa   

o 26/04/2007 – 26/10/2017 ( contracte de 6 mesos) en un pla d’ocupació al Districte d’Horta-Guinardó  amb 

les funcions de suport Tècnic de Cultura i Joventut, coordinació de la XVII Mostra de Teatre del districte i 

seguiment dels indicadors de gestió dels equipaments culturals i juvenils del districte.  

Ajuntament de Barcelona 
o 01/09/2007-30/06/2015 Assessor de la Presidència del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella. Amb 

les funcions d’assessorar i exercir la coordinació amb els  grups polítics i la secretaria tècnica jurídica. 
o 03/11/2008-01/07/2011 Delegat per la Rambla de la Regidoria el Districte de Ciutat Vella. Amb les 

funcions de dirigir la planificació, coordinació i seguiment de les prioritats, polítiques, programes, 
processos i serveis de la Rambla. 

o 2008-2011 Representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Comissió de Nomenclatura de l’Autoritat dels 
Transport Metropolità.  Amb les funcions de participar en els procediments d’assignació de noms de les 
estacions situades a dins del terme municipal de Barcelona, interlocució entre l’ATM, la Ponència de 
Nomenclàtor i els districtes municipals de Barcelona 

o 2006 -2011  Vocal membre de la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. Amb les funcions de 
participar en la assignació de la denominació de les vies públiques de la ciutat. 

o 2006-2007 Assessor Tècnic de la Regidoria Ponència de Cultura del Sector de Serveis Personal. Amb les 
funcions de suport, col·laboració i assistència al Regidor de Cultura , assessorament de la Comissió d’ 
Escultures, Consell d’Edicions i Publicacions i Comissió de la Memòria.  

o 2004-2006 Assessor Tècnic de la gerència del Districte de Ciutat Vella. Amb les funcions de assessorament 
i coordinació de la realització d’activitats culturals,  fires a la via pública. 
Coordinació amb Barcelona Plató i Guàrdia Urbana  per l’autorització de filmacions  destacant els rodatge  
“El Perfum: història d’un assassí de Tom Tykwer”  amb un agraïment especial als crèdits de la pel·lícula. 

o 20/11/2000-2004 Assessor Tècnic de la Primera Tinència d’Alcaldia. Amb les funcions d’assessorament, 
coordinació i suport a les activitats de cultura popular dirigides políticament per la regidoria de Relacions 
Ciutadanes i suport a la relació i coordinació amb  les entitats de cultura popular de la ciutat.. 
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Institut de Cultura de Barcelona  (ICUB) Ajuntament de Barcelona 
o 01/05/1997- 31/10/2000 Tècnic Mig del Departament de Festes. Organització de les Festes de la Mercè, 

Santa Eulalia, Carnaval i Cavalcada de Reis. Amb les funcions de col·laboració en el disseny i creació 
d’activitats, planificació i desenvolupament de les activitats en coordinació amb els diferents serveis de 
l’Institut. Relació amb les associacions i organitzacions del sector per a la cogestió de diferents activitats, 
col·laboració amb el Departament de Recursos Externs en les seves relacions amb els patrocinadors de les 
activitats. Execució i cogestió de les activitats amb la coordinació del departament de producció. 

Artenbrut SL 
o 01/12/1995 - 30/04/1997  Director tècnic de la sala Artenbrut Teatre, encarregat de la gestió de la sala, 

direcció de personal i recursos i producció executiva de les obres de producció pròpia, destacant la 
producció executiva  de l’obra de teatre Macbeth (1996) de William Shakespeare dirigida per Tanzim 
Towsend i representada en el pati de la Casa de la Caritat en el Festival Grec 96.  L'amant (1996), de 
Harold Pinter. [Premi Crítica Serra d'Or 1997]  dirigida per Pere Sagristà.  

Institut Municipal Barcelona Espectacles. (IMBE)  Àrea de cultura Ajuntament de Barcelona  
o Festival Grec i Festes de la Mercè 1986, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 Responsable producció i 

coordinació  diferents espais: Jardins Hospital Santa Creu, plaça Reial, plaça del Rei, avinguda Catedral i 
Poble Espanyol. 

o Festa Olímpica 17 d’0ctubre de 1986. Responsable i coordinació dels actes  districtes. 
Neo Gestió Cultural SL 

o 1991 -1993 Director de projectes. Destacant els projectes de Carnaval de Barcelona 1992 i 1993 per a 
Mercats Municipals i el Firestiu 93 per a Fira de Barcelona.  

Focus Serveis de l’Espectacle 
o Novembre 1989 a juliol 1990 productor executiu del musical Estant tocant la nostra cançó dirigit per 

Ricard Reguant.  
Districte de Ciutat Vella –Ajuntament de Barcelona  

o 1987-1989 Responsable Tècnic de Cultura. Gestió dels programes de difusió cultural, festes populars, 
normalització lingüística i direcció de les fires de Santa Llúcia, Sant Ponç i Sant Jordi.  

Neó, Associació d’Animadors socioculturals  
o Estiu 86 . Gestió programa d’activitats culturals del districte de Ciutat Vella 
o 1984 – 1986 Animador del Casal de Joves de Sants. Centre Cívic Cotxeres de Sants. 

Treballs de docència 

o 1992  Tutoria pràctiques del Màster de Gestió pública del departament  de Ciència política i de Dret Públic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

o Cursos 88/89, 89/90  Barcelona aquí i ara, una realitat sociocultural. IMAE, 48 hores de durada cada curs.  
o Curs 87/88 Tutor pràctiques de 2on curs Animació Sociocultural. IMAE. 
o Curs 86/87 Taller de recursos per a l’animació de joves. IMAE 12 hores de durada 
o Diferents sessions acadèmiques a les escoles de formació d’Animadors IMAE i ABAST i a la facultat de 

Pedagogia de la Universitat de Barcelona i en el Centre de Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.  
 
Ponències i conferències  

o 2012. Plaça Reial , una plaça plena de vida  per a la Fundació SETBA. 
o 1992. Jornades de Casals de Joves a Barcelona, cap a un nou model d’espai per a joves de la dècada dels 

90’s. Àrea d’Afers Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
o 1991  Jornades Públic- Privat  i Benestar Social.. Institut de Treball i Serveis Socials.  
o 1986 Fòrum de la cultura juvenil dels països de l’Europa mediterrània. Biennal de Tessalònica  (Grècia). 
o 1985. Jornades Casals de Joves Fundació Joventut i Societat- Ajuntament de Barcelona. 

Jornades i debats: 

o 2006 Interacció “Polítiques culturals de proximitat”  Àrea de Cultura Diputació de Barcelona  
o Jornades La Ciutat Sociocultural. El treball sociocultural a Barcelona, una visió estratègica. 1992. IMAE- 

Ajuntament de Barcelona.  
o 1986. Jornades miralls i Murs. Equipaments culturals. Ajuntament de Barcelona. 
o 1984. Interacció 84. Diputació de Barcelona.  

Altres : 

o Coneixements d’informàtica a nivell usuari de  Windows, WordPerfect, Excel i PowerPoint. 
o Català nivell C (suficiència 3). Anglès bàsic. Italià bàsic. Castellà matern. 




