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Sóc el Pau, un dels guies de l'empresa d'esports de muntanya de Catalonia Adventures.
Porto a l'empresa des dels 16 anys, quan em vaig treure el tècnic d'excursionisme. I des
d'aquell dia, ja no he pogut veure la vida d'una altra manera. És la millor feina del món!
Amb 16 anys em vaig treure el títol d'acompanyant de guia a la Pobla de segur. Allà és
on vaig veure que fer de guia seria una de les feines més divertides i apassionants de la
meva vida. I un any després ja em vaig treure el de barrancs, també a la pobla de
segur. Des de que vaig acabar el curs, tot ha sigut una muntanya que només puja.
La meva vida d'esports a la muntanya va començar des de ben petit. Amb només un
any, el meu pare ja em portava a fer cims per la zona del Penedès i per altres zones amb
la motxilla de bebès. Amb 4 anys ja feia els meus primers barrancs i
escalades. Començant per la zona d'Igualada i acabant a la zona de Guara amb 6 anys.
Amb 7 anys ja feia les meves primeres escalades en gel i sortides de muntanya.
La meva primera expedició va ser als 10 anys. Va ser a la zona
dels Andes, a Sud-amèrica, un dels viatges que em va convertir
en una persona totalment diferent. L'esforç, les ganes de
preservar el nostre ecosistema, la unió entre natura i societat.
Un seguit de valors que només fan que augmentar.
A mesura que em feia gran, vaig començar a acompanyar al
meu pare, el qual és guia, a fer sortides amb els seus clients,
ja començava a veure com havia de treballar un guia i quins
valors havia de demostrar. Per tant, començava una vida més dedicada a la muntanya, i
deixava més de banda el futbol.
Els tres últims anys d'aquest camí fins ara, han sigut dels millors, on he après l'ofici que
sempre he tingut amagat dins meu. A la vegada que començava a la muntanya de més
nivell.
Per tant, crec que el Pau que tindreu com a guia, serà un amic i guia que
es preocuparà que passeu un moment únic i segur. Ple de moments divertits i formatius.
Espero que no us decebi.

FORMACIÓ ESPORTIVA:
-

Tècnic esportiu en excursionisme
Tècnic esportiu en Barranquisme
Curs d’instructor de Marxa Nòrdica
Curs AFF paracaigudista
Open wáter PADI
Advanced PADI
Curs de kayak de mar

