Josep Sansalvador Castellet
Adreça: C/ del Carme, 16. 25610 - Os de Balaguer (Lleida)
Telèfon: 689 520 278
E-mail: info@atcat.org
Data de naixement: 7-V-1966
FORMACIÓ ACADÉMICA
Batxiller: Liceo Academia Alban – Barcelona
Formació Professional: Escola del Treball – Barcelona – Tècnic Auxiliar d’Arts Gràfiques

IDIOMES
Català:
Nivell alt oral i escrit
Castellà: Nivell alt oral i escrit

INFORMÀTICA
Sistemes Operatius: MS-DOS, Windows
Tractament de Textos: Wordperfect, Word
Fulls de càlcul: Excel
Photoshop
Internet

EXPERIENCIA
Any 1982 fins 2001 - 3 Empreses d’Arts Gràfiques de Barcelona.
Funcions: Des d’aprenent fins encarregat els últims 8 anys
Anys 2002 fins actualitat - Arxiver de l’Arxiu Gavín a Valldoreix i al Monestir de les
Avellanes (Germans Maristes) Os de Balaguer – Lleida.
https://arxiugavin.wordpress.com/

Funcions: Servei de Documentació i Arxiu al Centre de documentació de cultura popular i
religiosa de Catalunya.
Tasques de catalogació, digitalització i descripció dels fons.
Visites guiades de grups fins a 70 persones a l’Arxiu.
Conferenciant.
Arxiu considerat el primer Arxiu particular d’Europa amb mes de 4.150.000 documents arxivats,
corresponents a 48 col·leccions i fons documentals.
AFICIONS
-

Fotògraf, per l’Arxiu Gavín realitzo l’inventari fotogràfic de tots els edificis religiosos i
civils de Catalunya, amb mes 250.000 fotografies.

-

Arqueologia, he descobert restes de 13 esglésies romàniques donades per desaparegudes o
no documentades.
https://arxiugavin.wordpress.com/2012/09/04/larxiu-gavin-redescobreix-les-restes-dunaesglesia-romanica/
https://arxiugavin.wordpress.com/2013/09/17/larxiu-gavin-troba-les-restes-duna-esglesiaromanica-entre-trinxeres-de-la-guerra-civil-al-pallars-jussa/

-

Autor del llibre “El romànic poc conegut de l’Alt Urgell” 1998.

-

Motard Custom

-

Membre des del 2002 fins l’actualitat de la Fundacion Española de la Tartamudez, he
estat 6 anys coordinador del grup d’autoajuda de Barcelona i de Lleida i 5 anys Patró de
la Fundació per Catalunya.

-

L’any 2012, juntament amb 4 persones mes, decidim crear l’Associació de la
Tartamudesa de Catalunya, ATCAT, de la que en soc el President. www.atcat.org
Els serveis mes significatius als socis son: cursos de coaching, clown, superació personal,
grups d’autoajuda, xerrades a col·legis, Instituts, Centres Cívics, etc.

ALTRES DADES D’INTERÉS
-Carnet de conduir A, A 1, B, vehicle i moto propi.
-Certificat de Minusvàlua per Disfèmia

