
Pau Gutiérrez i Pedemonte, nascut a Barcelona el 30 de juny de 1983

Estudis:

— Estudis primaris a l’escola Decroly de Barcelona. Qualificació: notable.

— Estudis secundaris a l’escola Súnion de Barcelona. Qualificació: notable.

— Cursant el darrer curs de ciències ambientals a la Universitat  Autònoma de

Barcelona. Estada de sis mesos d’estudi a la Universitat de Rouen (França), amb

a una beca Erasmus.

— Curs d’agricultura ecològica al centre cultural La Casa Elizalde de

Barcelona.

— Carnet de conduir B de cotxe.

— Coneixements d’informàtica, tractament de text i Excel.

Idiomes:

— Nivell C de català (llengua materna).

— Nivell alt de castellà, tant parlat com escrit.

— Nivell de batxillerat de la llengua anglesa.

— Nivell L1 de francès, cursat a l’Institut Francès de Barcelona i nivell alt de

comprensió parlat (vaig estar vivint a Rouen, França, durant sis mesos).

Feines:

— Cangur durant dos anys.

— Classes particulars durant tres anys.

— Un any a l’empresa Ecobo, distribuïdora de productes ecològics a domicili.

— Dos estius com a guia d’equitació a l’empresa Aventura Verda (Ribera de

Cardós, Pallars Sobirà).

— Sis mesos a l’Ajuntament d’Alella elaborant el catàleg d’arbres i arbredes

d’Alella.

— Treball temporal a l’Ajuntament d’Alella repartint bosses compostables dins

la campanya de recollida de la brossa orgànica.



— Actualment, treballant al punt d’informació del parc de la serralada litoral a

la masia Can Magarola.

— Actualment, treballant de pagès ecològic en un terreny al municipi d’Alella.

 Altres:

—  Des de fa tres anys, col·laborant en l’hort ecològic muntat entre uns quants

estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Des de fa un any, producció ecològica en un terreny a Tiana.

— Des de fa vuit anys, encarregat de l’hort ecològic i les gallines de casa.

— He portat motocultors per llaurar els diferents horts i he portat el tractor per

llaurar unes vinyes de Tiana.

— Actualment, acabant el projecte de final de carrera sobre la producció

ecològica de formatge artesanal d’ovella i de cabra.


