
 

 

Ferran Sayes 

 

Argentí de naixement i català dilatadament temporal. Es va llicenciar en geografia a la 

Universitat Autònoma de Barcelona i s’ha anat formant com a geògraf fins a l’actualitat. És 

tècnic de segon nivell de muntanya mitjana i ha complementat la seva formació amb els 

estudis del Màster en formació del professorat de secundaria, batxillerat i FP en els àmbits de 

geografia i història. 

D’entre la seva experiència professional destaca la de tècnic de cartografia digital i navegació 

per satèl·lit a empreses com Nokia o Microsoft, desenvolupant multitud de projectes, d’entre 

els quals la formació d’equips de treball a Colòmbia, Mèxic i Brasil. 

També ha estat al llarg de molts anys guia i informador cultural a Riutort, des d’on ha 

desenvolupat xerrades i cursos de divulgació geològica i d’educació ambiental per al públic 

general, així com per a professionals i acadèmics de tots els nivells. 

Ha estat guia de muntanya a Cingles, a l’Alt Berguedà i Cerdanya, centrat sobretot en activitats 

didàctiques i de sensibilització ambiental al medi natural. 

Des de la seva perspectiva geogràfica, és articulista esporàdic del diari digital NacióDigital a la 

comarca del Berguedà.  

Com a regidor municipal forma part de l’organització de múltiples activitats de sensibilització 

ambiental, incloent-hi exposicions, xerrades i tallers, en el marc de les setmanes europees 

d’energia sostenible (EUSEW). 
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 Llicenciat en Geografia per la UAB 

 Màster Formació del professorat de Geografia i història de secundària, batxillerat i FP 

 Tècnic esportiu Guia de Muntanya Mitjana 



 Tècnic de cartografia digital i navegació GPS a Nokia i Microsoft 

 Formació d’equips de treball d’analistes geogràfics a Colòmbia, Brasil i Mèxic 

 Guia i informador cultural a Riutort, activitats de divulgació i educació ambiental 

 Guia de muntanya a Cingles, activitats didàctiques i de sensibilització ambiental 

 Articulista al diari digital NacióDigital a la comarca del Berguedà 

 Regidor municipal i responsable d’activitats de sensibilització ambiental a les EUSEW 

Membre de ECAM (ESCOLA CATALANA ALTA MONTAÑA) 

 


