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ROC  

GRANDIA I MAZCUÑAN  

“La fusió entre joves i cultura és       

essencial per fer avançar la     

societat” 

Telf. +34 634 834 316  

rocgm8@gmail.com 

1 de febrer del 2001,     

Sant Fruitós de Bages  

C/ Jacint Verdaguer 28 3r 1a–      

08272 Sant Fruitós de Bages,     

Barcelona  

Formació acadèmica:  

2017-2019 Batxillerat en la branca científica i en l'especialització de Batxibac.           

IES Gerbert d’Aurillac, Sant Fruitós de Bages, Barcelona.  

2013-2017 Educació Secundària Obligatòria  
IES Gerbert d’Aurillac, Sant Fruitós de Bages, Barcelona.  

2017 Estada lingüística i cultural a Quebec, Canadà, en el marc d’un            

intercanvi organitzat pel Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen de la           

Generalitat de Catalunya. 
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Experiència professional: 

2019 - Voluntariat: Membre de l’equip d’intervenció, prevenció i         

assessorament juvenil “Àngels de Nit”, en l’àmbit de l’oci nocturn. A més a             

més, ha cursat la formació necessària de 20 hores en prevenció de consum             

abusiu de tòxics, agressions i riscos sexuals. 

2018 Estada a l’empresa a l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat. 

2018 Membre del projecte Crazy About Biochemistry en l’edició 2018, organitzat           

per la Fundació La Pedrera i la Universitat de Barcelona. 

2018 Dissenyador escènic i operari tècnic en la realització de l’espectacle           

“Annie” , organitzat per Lleure 2000 al teatre Auditori de Navarcles i al Teatre de              

Castellbell i el Vilar.  

2018 - Voluntariat: Membre col·laborador de l’equip d’actuació de         

l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, encarregat de la gestió de           

primers auxilis i la comunicació en víctimes i afectats d’emergències. 

2017 Dissenyador escènic i cap tècnic en la realització de l’espectacle “El            

navarclí de l’any ”, organitzat per l’Associació de Botiguers de Navarcles. 

2016-2019 Primer Conseller d’Alumnat de l’Institut Gerbert d’Aurillac. A         

més a més, membre fundador del Consell de Delegats de l’Alumnat i            

actual President d’aquest òrgan. 

2015-2019 Director tècnic i coordinador del teatre de l’IES Gerbert d’Aurillac. 
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Activitats al poble:  

❖ Membre del Consell Escolar Municipal.  

❖ Membre de l’entitat Som Riu d’Or, a les seccions d’esbart i           

teatre.  

❖ Antic membre de la Junta de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.. 

 

Activitats de lleure: 

❖ Escolta a l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch. 

❖ Actor de Teatre Musical. 

❖ Membre d’associacions juvenils en l’àmbit polític.  

❖ Lectura. 

❖ Pàdel. 

❖ Muntanyisme. 

Llengües: 

Català Natiu  
 

Castellà  Natiu  
 

Anglès  Nivell de Batxillerat 
(B1) 

Francès Nivell de Batxibac 
(B2) 

 


