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Passatemps

   Enigma

Quan vas néixer?

Al 1983, fa 31 anys.

On vas néixer?  

A  San Sebastià,  província  de Guipúscoa.  Una ciutat
molt maca també anomenada la Bella Easo.

      On vius actualment?

A Barcelona capital. T’agrada el lloc on vius? Si estic molt
content,  és  un  bon  lloc,  tranquil  i  on  ja  m'he
acostumat a viure.

Quina carrera has estudiat?

Llicenciatura en Teologia Catòlica.

Practiques algun esport? Quin?

Quan era jove i fins al batxillerat vaig fer hoquei. Ara
no practico cap esport  regularment.  

Què fas en el teu temps lliure?

Estar amb la família, passar el temps amb els amics,
amb la meva comunitat cristiana, pregar amb Jesús,
llegir  llibres  de  teologia,  història  o  filosofia.  Veure
alguna pel·lícula, ...  

T’agrada viatjar? En quins països has estat?        On
t’agradaria viatjar?

Sí que m'agrada, algun cop, però amb la meva dona o
coneguts, sinó no. Llegir és una altra forma de viatjar
i  conèixer.  He  estat  a  diversos  països  d'Europa:
Alemanya,  Suïssa,  Polònia,  França,  aquest  estiu  a
Itàlia. I a quasi tots els indrets d'Espanya.

Si tinguessis un desig què demanaries?

Que la gent tingués més amor cristià per estimar-se
entre  ells;  i  menys  egoisme.  I  que  es  tingués  en
compte  que  l'amor  entre  les  persones  és  el  més
important de la vida.

Què t’agradaria fer aquest estiu?

Passar més temps amb la meva dona, família i amics,
estudiar coses que no puc durant el curs i preparar
millor les classes.

Quins idiomes parles?

Castellà, català, i una mica d'anglès i  de francès.

Quina música t’agrada? Bandes sonores,  el Arrebato,
i barreges de música pop en anglès.

Què et transmet la música?

Em  distreu  mentre  condueixo.  Normalment  només
escolto música al conduir.

Tens una cançó preferida?

When you say nothing at all, la vam ballar la meva
dona i jo el dia de la nostra boda.

I un cantant preferit?

 El del Arrebato.

Quin és el teu llibre preferit?

La Bíblia

I la teva pel·lícula? Gladiator, m'agrada molt.  

T'agrada el nostre institut?

Sí, m'agrada molt perquè té força disciplina, base per
poder aprofitar les classes.

Estàs a gust amb els alumnes i professors?  Sí.

Què és el que més t’agrada d’aquest institut?

El que he dit, l'ordre que hi ha i els alumnes.

 I  el  que  menys?.  Si  haguessis  de  canviar  alguna
cosa, què canviaries?

El que menys que estic lluny de casa meva i que trigui
mitja hora, o una mica més en arribar-hi.

De moment res.  

Has anat a algun concert? A quin? Et va agradar?

Sí, però ja fa temps. Em van agradar.
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