
DADES PERSONALS: 

 

Nom: OBIOLS GALÍ, Ferran 

Adreça: C/ de la Salut, nº 8. L’Albi, Garrigues (Lleida). 25450       

Telèfon: 662 379 500 / 93 5865365 

Correu electrònic: catfilofog@hotmail.com 

Data i lloc de naixement: 5 de setembre de 1979, Barcelona 

DNI: 46808607-L 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 

2010-2012  Llicenciat en Antropologia Social i Cultural a la UAB 

1999-2005  Llicenciat en Filosofia a la UAB 

 

 

TREBALLS ACADÈMICS DESTACABLES: 

 

Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural – Treball final: Observació de nous 

consum de drogues en el marc d’una associació de músics i aficionats al jazz (Vallès): canvis 

en els patrons de consum d’alcohol, tabac i cànnabis. Tutor: Aurelio Diaz Fernández. 2012 

Antropologia dels Pobles d’Espanya. Curanderes i remeieres rodamóns de l’Alt Urgell: Les 

Trementinaires. Professora: Motserrat Clua i Fainé. 2012 

Antropologia dels Pobles d’Espanya – Proposta de projecte de recerca: Persones i plantes de 

secà: Estudi etnobotànic de les Garrigues, Lleida. Professora: Montserrat Clua i Fainé. 2012 

Teoria crítica i pensament antropològic: Dones purépechas i joves tojolabals: dos exemples 

d’adaptació dels pobles indígenes mexicans al panorama laboral del nou capitalisme flexible. 

Professor: Bálint Ábel Bereményi. 2012  

Antropologia de la Salut: Reconstrucció/Elaboració d’itineraris psicoterapèutics: psicosis 

tòxica,  trastorn bipolar tipus II i trastorn esquizoide. Professora: Irina Casado Aijón. 2011 

Antropologia de la Salut: Tres exemples paradigmàtics de vegetals emprats en sistemes 

etnomèdics: natem, hikuri i ‘nti1 si3 tho3. Professora: Irina Casado Aijón. 2011 

Antropologia regional; Guinea Equatorial: El culte Buiti o Bwuiti, una aproximació 

etnofarmacològica al consum ritual d’arrel de Tabernath iboga. Professora: Virginia Fons 

Renaudon. 2011 

Antropologia Política: Assaig d’antropologia política. Professora: Beatriz Ballestin i González. 

2010 

Antropologia del ritual: Shiva-Lingam morning Puja: aproximació al culte shaiva.  Pushkar, 

Rajputana. Professora Virginia Fons Renaudon. 2010 

Antropologia del ritual: Assaig al voltant de “La souillure rituelle”, de Mary Douglas. 

Professora Virginia Fons Renaudon. 2010 



Història de la Filosofia Clàssica III: Ebrietat religiosa i ebrietat profana a la Grècia socràtica. 

Professor: Jesús Hernàndez i Reynés. 2006 

Llegendes Medievals: La transmissió de la tradició literària clàssica. Professor: Antoni Rosell 

i Mayo. 2006 

Filosofia de la Tecnologia: Biopirateria i prospecció il·legal, tres estudis de cas: escorça del 

tepzcohuite (Mimosa tenuiflora), cactus hoodia (Hoodia gordonii), ntem (Banisteropsis caapi 

i Psychotria viridis). Professora: Anna Estany i Profitós. 2005  

 

FORMACIÓ ADDICIONAL: 

 

·Assistència i participació a les IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana, amb 

certificat inclòs. Ciutadella, Menorca. 2016 (Homenatge català a Roger Heim, en el 75è 

aniversari del descobriment accidental de l’LSD i Aproximacions etnobotàniques al 

SomGarrigues. Un exemple reeixit de divulgació). 2018 

 

·Realització del Curs de producció artesanal de productes alimentaris a base de plantes, i de 

la mobilitat transnacional (Ligúria, Itàlia), del projecte europeu HERBARTIS, coordinat per 

l’IRTA i el CFTC. 

·Assistència i participació a les VIII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ciutadella, 

Menorca. 2016 (L’etnobotànica com a eina per a la cohesió individual, social i territorial: la 

divulgació com a recurs pedagògic i terapèutic). 2016 

 

·Realització del primer Curs d’Oleoturisme de les Garrigues, organitzat per l'Escola de 

Capacitació Agrària (ECA) de les Borges Blanques i l'Associació pel Foment del Turisme a les 

Garrigues. 2013 

 

·Realització del curs Los Enteógenos en el mundo, impartit per Jonathan Ott , químic i 

etnobotànic usà. 2010 

·Realització de la Formació per Brigades Civils d’Observació de Drets Humans a Chiapas - 

Mèxic, com a membre de la societat civil organitzada. Tasques d’observació dels drets humans. 

2004 i 2006 

 

TREBALL DE CAMP FREELANCE: 

 

Mèxic: Anys 2000, 2004 i 2006 

              Noranta-cinc dies a comunitats tzeltals, tzotzils i tojolabals, Chiapas.  

              Quaranta-dos dies a Xilitla, Huasteca Potosina. 

              Estades intermitents a Real de Catorce, San Luis Potosi. 

              Estades intermitents a Huautla de Jiménz, Oaxaca. 

 

India:  Anys 2001, 2007 i 2009 

              Cent seixanta-set dies al Rajasthan. 

              Setanta-nou dies a la falda de l’Himalaia, Himachal Pradesh i Uttarkhand. 



              Estades intermitents a Delhi. 

 

VIDA LABORAL DESTACABLE: 

 

Realització de xerrades i tallers de divulgació etnobotànica:  

   ·Xerrades de divulgació científica i tallers pràctics i vivencials. 2012-2018 

   Funcions: Preparació teòrica, comunicació i execució de les xerrades i tallers. 

 

Col·laboració periodística: 

   ·Som Garrigues, 2016-2018  

   Funcions: Escric i dirigeixo la secció Aproximacions Etnobotàniques. 

 

Turisme rural: 

   ·Les Basselles, Jardí Etnobotànics de la Vall de la Coma l’Albi. 2011-2018 

   Funcions: Disseny i construcció del jardí. Visites guiades. Cultiu, elaboració i 

comercialització. 

   

Locutor radiofònic:  

   ·Director i presentador d’un programa sobre música jazz a Radio Star Terrassa. 2008-2010 

   Funcions: Elaboració setmanal dels guions i conducció del programa en directe. 

Gestió cultural: 

   ·Fundació Joan Miró, subcontractat per l’empresa Ciut’art, de gener a setembre de 2008. 

   Funcions: Venda d’entrades, guiatge/atenció al visitant i coordinació de l’equip de treball. 

Auxiliar administratiu: 

   ·Empresa Vivers Massaneda, de juliol de 2007 a gener de 2008. 
   Funcions: Atenció als clients, introducció de dades, control de factures i atenció telefònica. 
 
Secretari personal: 

 
   ·Al servei de Raimon Galí Herrera. Període entre 1999  i 2003  
   Funcions: Les pròpies de la tasca de secretari (correspondència, encàrrecs diversos, etc...) 


