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Comissionat
de Política Lingüística i Publicacions
Vaig néixer a Vilanova i la Geltrú l’any 1970, però em
sento tarragoní per molts motius: vaig decidir
estudiar Filologia Hispànica a la URV, comparteixo la
meva vida amb una senienca i tinc dos fills nascuts a
Tarragona. Soc una persona entusiasta, creativa i
amb sentit de l’humor a qui li agrada tenir el mar ben
a prop, perdre’s a la muntanya i gaudir d’una bona
taula envoltat de família i amics.
He estat tècnic d’assessorament del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV (200919), col·laborador acadèmic d’ESADE-Universitat Ramon Llull (2006-12) i coordinador de
l’editorial Valatenea, S. L. (1998-2007), a més de formador en els àmbits de l’edició i la
comunicació oral i escrita per a empreses i institucions. L’any 2016 vaig impulsar la
creació del postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol, del qual soc
director acadèmic.
Després d’una llarga etapa professional al sector editorial, el 2006 em vaig incorporar
com a professor associat al Departament de Filologies Romàniques, del qual soc
professor lector Serra Húnter des del 2019. He impartit docència als graus en Llengua i
Literatura Hispàniques i en Llengua i Literatura Catalanes, al màster en Ensenyament de
Llengües Estrangeres (Espanyol com a Llengua Estrangera) i als estudis de Comunicació.
A més, em trobareu sempre a les lligues de debat organitzades per la Universitat.
Soc membre del grup de recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües (LEXELE) i
autor de més de 50 publicacions, entre articles en revistes indexades i capítols de llibre.
He participat en diversos projectes finançats i d’innovació docent, i formo part de l’equip
d’investigació de la URV integrant de la Xarxa Panhispànica d’Equips Col·laboradors del
Diccionari Històric de la Llengua Espanyola (DHLE). M’interessa l’estudi del lèxic i els
diccionaris, en particular els de la ciència i de la tècnica.
Durant més de 20 anys he fet dels llibres i la llengua la meva professió, i m’he esforçat
per traslladar a les aules l’experiència acumulada, convençut que cal estrènyer els
lligams entre la Universitat i el món professional. Estimo les llengües i m’agrada viureles. M’il·lusiona poder-hi treballar, de la mà d’un equip jove, compromès i amb
expertesa, perquè aquesta estima i el nostre compromís siguin compartits per totes les
persones que formem part de la URV.

