Marcel Elías Sanllehí
INFORMACIÓ PERSONAL:
Telèfon: 606.023.277
Adreça mail: menjant2iogurts@gmail.com

FORMACIÓ:
-

Enginyer de Forests per la Universitat de Lleida. 2005

-

Antropòleg Social y Cultural per la “Universidad Nacional de Educación a
Distància” (UNED). 2010

FORMACIÓ ESPECÍFICA:
-

Curs d’especialista en predicció i avaluació d’impactes ambientals.
Colegio de Ingenieros de Montes. Primavera 2010.

IDIOMES:
-

Català: Parlat i escrit perfectament.

-

Castellà: Parlat i escrit perfectament.

-

Anglès: Parlat i escrit correctament.

-

Francès: Nivell baix

INFORMÀTICA:
-

Coneixements avançats de Microsoft Office, en especial creació, gestió i
manteniment d’utilitats de bases de dades i fulles de càlcul.

-

Coneixements avançats de Gestors SIG:





Entorn Arcmap (Arcgis, Arccatalog, Arcview, Arcglobe, i
Arcscene): realització de cartografies temàtiques, anàlisi de
variables, gestió de bases de dades, creació d’eines i
automatització de processos)
MiraMon: (Cursos: estàndard, anàlisi i avançat, primavera’02)
Coneixements mitjos de disseny assistit per ordinador (CAD):
Autocad 2005-09 i Microstation

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
-

Febrer del 2008-juliol 2010: GAENA, S.L., Enginyeria Ambiental.
(Lleida). Enginyer redactor de projectes. Despatx d’enginyeria ambiental;
redacció de tot tipus de documents ambientals, direcció d’obra de
mesures correctores d’impacte i d’obra civil, redacció i control de Plans
de Medi Ambient, gestió de projectes, construcció de productes
informàtics relacionats amb GIS.

-

Juliol 2006-abril 2008: VIGUÉ – SUBIRÀ, S.C P, Enginyeria Forestal
(Vic). Enginyer redactor de projectes. Despatx d’enginyeria forestal amb
gran tradició en el sector; tasques de redacció de PTGMF’s, redacció de
diferents projectes de caire forestal, realització d’inventari (utilització
d’aparells dendromètrics i topogràfics específics), construcció de
cartografia temàtica, direcció d’obra de treballs forestals, gestió
d’expedients de subvenció i realització de marcatges amb diferents
criteris.

-

Juliol 2004-desembre 2004 i juliol 2005-desembre 2005: GENERALITAT
DE CATALUNYA (Lleida). Tècnic de la Reserva Nacional de Caça de
Boumort i de l’Alt Pallars-Aran. Gestió general de les RNC’s; gestió de
permisos, redacció de PTGC’s, tasques d’atenció al públic, construcció i
gestió de bases de dades, coordinació i realització de censos de varies
espècies, tractament de dades, construcció de cartografia i coordinació
de la guarderia

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL:
Actualment participa en l’arrencada de dues empreses paral·leles no
relacionades entre si, per un cantó un obrador de productes càrnics
tradicionals, una idea d’autarquia basada en l’abastiment de tots els productes
utilitzats en un restaurant familiar i l’empresa objecte del present document, una
estructura innovadora basada en d’ideament de solucions a problemes reals de
gestió de residus i propostes per a l’estudi i increment de la Biodiversitat
mitjançant solucions pràctiques, directes i de fàcil aplicació.

ENTORN FAMILIAR I PERSONAL:
Enculturat en relació directe amb negocis propis, família amb negocis
relacionats amb la restauració i el comerç.
Experiència en direcció d’equips i associacionisme.

