PEPE VELASCO MARTÍNEZ
Santa Coloma de Gramenet, 12 de juny de 1974

Ravaler colomenc, vaig estudiar a escoles badalonines - coses de viure a zona fronterera - fns que vaig
començar 3r d’EGB al Col·legi Narcís Monturiol, actual Centre Cívic del Raval.
Vaig rebre l’educació secundària al centre educatiu conegut llavors com a Institut Mixt III Carles Buigas,
el qual va passar a anomenar-se Torrent de les Bruixes, previ procés participatiu de consulta entre
l’alumnat, el curs que un servidor feia el COU.
Consumidor habitual de llibres, còmics i discos de pop i rock, precoç anglòfl i àvid per a aprofundir en el
coneixement de la llengua de Shakespeare, el 1992 vaig començar a la Universitat Autònoma de
Barcelona els meus estudis de Traducció i Interpretació dels quals em vaig llicenciar en Anglès, amb
Francès com a segona llengua i especialització com a intèrpret. Em vaig pagar els estudis treballant en
horari de tarda-nit a Pastafiore i Pans And Company (Pansfood S.A., ara Eat Out, grup Agrolimen), fent
funcions d’encarregat en el moment de deixar-ho cinc estius després. Va ser enllà que vaig aprendre la
importància de ser capaç de treballar en equip.
Ja llicenciat, vaig exercir com a traductor freelance per a MSS Language Solutions, localitzant software
en projectes d’empreses com SAP i IBM fns que el 1998 vaig emprendre l’aventura d’anar a viure al
Regne Unit per a entrar a formar part de la plantilla de l’aerolínia British Airways. En els meus 13 anys
com a Tripulant de Cabina de Passatgers en vols de llarg radi, vaig tenir l’oportunitat de conèixer les
cultures i les gents d’una quarantena llarga de països dels cinc continents i vaig assistir en un part (el
nen, d’origen anglo-africà, va acabar naixent a l’Hospital Sant Joan de Déu i es diu Jose de segon nom).
Des de juliol de 2011 treballo a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, primer com a Coordinador
de Cultura, Gent Gran, Entitats Ciutadanes, Infància i Joventut i des de juliol de 2015 com a Coordinador
de Cultura. M’agrada formar part d’un projecte que té com a prioritats la justícia social i la igualtat
d’oportunitats, i intento aplicar aquests principis a la programació sociocultural que oferim a la
ciutadania.
Voluntari als Jocs Paralímpics Barcelona 1992. He estudiat cant amb Esteve Genís a l’Escola de Música
Moderna de Badalona (EMMB) i amb el vocal coach Javi Prieto al seu estudi del barri del Clot. He cantat
centenars de vegades al capdavant de les bandes Mama King i Mr. Monk i he obert desenes de jam
sessions. M’agraden el disseny gràfic i web, i domino Photoshop, Illustrator, Dreamweaver i Wordpress.
Vaig posar en marxa el portal santakomola.com, el qual va informar sobre l’activitat sociocultural
colomenca entre 2010 i 2012.
Sóc el pare d’un fill preciós, el Jack, tot un caràcter. He viscut a Londres i a Chicago, però com a Santa
Coloma, enlloc.

