
 Número 59, desembre de 2011 

Passatemps

 Enigma 
El  professor  enigma  d'aquest  mes  va  néixer  a 
València. Li hem fet unes preguntes.

On vas néixer? En quin any?

A la ciutat de València, l'any 1977
Com recordes la teva infantesa?

La  recordo  com  una  època  molt  feliç; 
guardo molts bons records d'aquella època
Què volies ser de petit?

Recordo  que  volia  ser  metge  per  poder 
ajudar a la gent
Com vas decidir ser professor?

Em vaig  adonar  que m'agradava ensenyar 
quan un estiu  vaig  haver  d'ajudar  el  meu 
cosí petit per tal de superar uns exàmens. 
Aleshores vaig pensar que aquesta professió 
m'agradaria
Quan vas venir a Catalunya?

Ja fa 8 anys, concretament vaig arribar aquí 
l' any 2003, amb només 25 anys, per tal de 
fer una substitució a Vilafranca del Penedès
Tens germans? Quants?

Tinc una germana gran
Com et desplaces per venir a l' institut?

M'agradaria utilitzar el transport públic, però 
aquesta  opció  és  molt  complicada  si  vols 
venir  a  una  població  com  Lliçà  des  de 
Barcelona,  a  més,  perdria  moltes  hores 
diàries per venir i tornar a casa. És per això 
que cada dia vinc amb el meu cotxe

T'agrada  viatjar?  A  quins  llocs  has 
viatjat?
La  veritat  és  que  no  sóc  un  fanàtic  pels 
viatges,  però de  tota manera  m'he  mogut 
pels països veïns d' Europa ( França, Itàlia, 
Anglaterra...),  així  com la  major  part  dels 
territoris de l'estat espanyol
Llegeixes freqüentment?

I tant!... Amb la meva professió has de llegir 
constantment  diferents  tipus  de  textos: 
exàmens,  dossiers,  treballs,  dictats...  Tot  i 
això,  encara tinc temps per  la  lectura per 
plaer
Quin tipus de llibres t'agraden?

Sobretot, la novel·la històrica,diríem que és 
el  meu  gènere  preferit.  Un  dels  meus 
preferits i que més m'ha marcat fóra El nom 
de la rosa  d' Umberto Eco
Vas al cinema?

No gaire, en tot cas, a l'hivern solc anar-hi 
de vegades
Quin tipus de pel·lícules t'agraden?

M'agraden  força  els  films  històrics,  els 
clàssics de ciència-ficció, i com no, sempre 
em va de gust veure una bona comèdia
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