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Les històries explicades en aquest llibre volen ser un contrapunt negre al relat
endolcit creat pel turisme i les institucions. El món observat des d'aquest petit
racó, amb tota la seva complexitat, intensitat i simplicitat. Una mirada local i
universal, plena de matisos i grisos. Els esdeveniments geopolítics,
econòmics i institucionals a escala mundial i a diferents escales territorials
impacten sobre realitats locals i singulars, de vegades sense estridències però
sempre de forma inexorable, lenta però implacable. I és injust que no sempre
transcendeixi la forma de percebre-ho que tenen les persones anònimes i
quotidianes, que ho expressen de mil formes diferents.
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(Girona, 1971). És llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona. Forma
part del grup de treball de Territori de la CUP i va ser regidor a la ciutat de
Girona entre els anys 2011 i 2015.
Es defineix com a activista ecologista i ha participat en nombroses lluites i
iniciatives en defensa del territori, el clima i la biodiversitat. Ha estat soci de
l'Associació de Naturalistes de Girona, de l'associació saltenca Marfull i
actualment del Casal independentista El Forn. És -cooperativista de Som
Energia i de l'Arç Blanc, entre d'altres. Ha col·laborat i treballat en la
Plataforma No a la MAT.
A banda, exerceix de divulgador ambiental en el seu temps lliure, buscant
noves formes de comunicar les múltiples problemàtiques ambientals i socials
que ens afecten. També col·labora en diversos mitjans de comunicació com El
Punt Avui, La Directa, Conca 5.0 o Llibertat.cat.
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