Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

ANTONI SANMARTÍ ROVIRA

Vic, 22 d’agost de 1969

Càrrec actual

Director d’FGC Turisme i Muntanya
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

FP2 Electricitat – Electrònica, Salesians de Ripoll (1984-1989)
Formador de Formadors de SNTF, França ( 2004-2007)
Programa de Desenvolupament Directiu – EADA (maig-juliol 2018) - 56 hores
 Mòdul Finances per a no financers
 Mòdul Executive Branding
 Mòdul Màrqueting estratègic, operacional i vendes
 Mòdul Comunicació amb mitjans
 Mòdul Lideratge

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Responsable de Neu de cultiu a l’estació de muntanya de La Molina (des del 5 de novembre de 1990 fins al
6 de juny de 1997)
Responsable de Neu de cultiu, de Seguretat Laboral i Manteniment restaurants a l’estació d’esquí de Gran
Valira, Andorra (des de juny de 1997 fins a febrer de 2008)
Responsable dels Serveis Tècnics de l’estació de muntanya de La Molina (des del 20 d’octubre de 2008 fins
al 25 d’octubre de 2011)
Director de les estacions de muntanya d’Espot i Port Ainé (des del 26 d’octubre de 2011 fins al 30 d’abril de
2013)
Director de l’estació de muntanya de La Molina (des de l’1 de maig de 2013 fins al 15 d’abril de 2018)
Actualment és Director d’FGC Turisme I Muntanya (des del 16 d’abril de 2018)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Vicepresident 1r. de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM)
Vocal de la Junta de l’Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM)
Localitat i data

Barcelona, 6 de juliol de 2018
Signatura

RI037R0136
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Sanmartí
Rovira
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La persona
signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

