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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

IES de Sant Pere de Vilamajor
15 de Setembre al 19 de juny 2008
Tallers de la UAC

Tasques desenvolupades:
Organitzar i portar a terme els tallers de la UAC : Unitat d’adaptació curriclar
Projecte IES-UAC és un servei educatiu dedicat a la prevenció del fracàs escolar i a la millora de
l'èxit escolar en l'etapa obligatòria.
Treball de reforç a persones en disminució física, recuperació gestual.

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Abril al juliol del 2008

Tasques desenvolupades:
Catalogació, reparació, manteniment i coordinació del fons de vestuari i attrezzo del Vilamagore

Coordinació, manteniment i logística del vestuari del medieval

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Administració i departament de cultura
13/08/2003 al 13/08/2007

Tasques desenvolupades:
Festes del poble.
Coordinació, manteniment i logística del vestuari del medieval, teatre i cavalcada de reis.
Coordinació de 200 voluntaris i les seves tasques
Administració de contractació, logística i catering.
Endegar el petit mercat ambulant, altes i baixes del paradistes.
Busca de patrocinadors i material logístic necessari
Coordinació de tallers per infants i adults.

Taller d’art

Creació de peces personalitzades
Del 1980 al 2002

Tasques desenvolupades:
Escenografies de petit format, peces commemoratives en ceràmica, fusta, paper, ferro o bronze. Escultures, retrat en terracota o bronzes
Restauració de mobiliari, reixeta i tèxtils.
Pitura sobre tela, paper, fusta i metall
Raó finalització del taller: obres de reconstrucció per una plaga de tèrmits.

Publicitat del Bages

Administració
1 setembre 1999 al 30 de juny 2003

Tasques desenvolupades:
Contactar amb nous clients.
Administració de comptes
Confecció i muntatge en diversos esdeveniments, festival del cine negre, commemoracions, exposicions, etc.
Raó finalització del contracte: Al trobar treball en el lloc de residència.
Taller de creació al Centre d’Art La Rectoria i a Sant Pere de Vilamajor
Treballs en ferro, bronze, fusta, pedra, teixits i fang
Del 1980 al 2003

Tasques desenvolupades :
Mostres a Granollers, Sant Pere, Cognac, Manresa i Barcelona.
Escultures en ferro, pedra, ferro i fusta.
Coordinació de diferents esdeveniments en el Centre
Coordinació i Manteniment del Centre.

Arquitectes Albin Sola i Rovira Veleta

Delineant projectista
Setembre 1970 al octubre del 1975
Projectes de blocs de pisos, interiorisme i vivendes unifamiliars
Raó finalització del contracte: Canvi de situació familiar

FORMACIÓ ACADÈMICA

Tècnic superior en arts plàstiques, escultura e interiorisme
Centre: Escola d’arts aplicades i oficis artístics

Any titulació: 1970

Interiorisme i aparadorisme
Centre: Escola Massana

Any titulació: 1970
Homologació: si

Delineant
Centre: Escola Industrial de Terrassa

Any titulació: 1963

Secretariat
Centre: Escola Renaixença - Manresa

Any titulació: 1960
COL·LABORACIONS A ENTITATS
Fundació Nexe, infants paràlisis cerebral, mercat de “Puces” per obtenir fons i taller sensorial de estimulació precoç
.Barcelona.
Somriure Viatger, reciclatge de joguines i distribució a diferent entitats tant al estat com al tercer mon. Santa
Coloma – Barcelona.
Centre Cívic del Carrer Rosal, suport a persones en risc de marginació, curs de aprenentatge de maquina de cosir,
domestica e industrial. Barcelona .
Arans, escola de sords, classes de dibuix. Manresa.
Escoltes, La Mare de deu de Montserrat, cap de escoltes. Barcelona.
Sant Pere Teatre, cap de muntatge i vestuari. Sant Pere de Vilamajor.
Centre d’Art La Rectoria, logística del centre, Sant Pere de Vilamajor.
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, Mercat medieval.

