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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Grafista  / Director d’art

_1988-1989: Diversos treballs com a            
freelance, sobretot en el món tèxtil i de 
creació de marques.

_Octubre 1989 / desembre 1992: Soci 
de l’estudi amb Z Disseny Gràfic SCP, 
desenvolupant-hi feines de grafista, direcció 
d’art i il·lustrador. 

_Març 1994 / octubre 1994: Cap del 
departament gràfic de l’agència de publicitat 
EENE, Gabinet de comunicació.

_Novembre 1994 / octubre 1997: Grafista i 
Director d’art a l’agència de publicitat MDM 
BuróGràfic Comunicación.

_Novembre 1997 / maig 1998: Grafista i 
Director d’art a l’estudi Puig Falcó.

_Des de febrer 1998: Dissenyador gràfic / 
direcció d’art freelance; reforç puntual en 
agències de publicitat. 

Maquetador editorial
_2001 / 2004: Editorial Planeta
_2004 / 2008: Zammit Edicions
_2006 / 2017: Edicions El Llop Ferotge 
_Des de 2016: Ediciones Atalanta

Docència
_2005: Classes de Disseny Gràfic i 

Escenografia dins de la Campanya de Teatre 
per Instituts, organitzada per l’AGT.

Altres
_2006 / 2013: Comunicació i ajudant de 

producció en diferents festivals vinculats a les 
arts visuals. Producció i direcció del festival 
multidisciplinari A PART. Arts i estructures._

ESTUDIS
_Graduat en Disseny Gràfic a l’Institució d’Estudis Politècnics de Barcelona (IDEP).
_Títol oficial en Dibuix Publicitari a l’Escola d’arts aplicades i d’oficis artístics Llotja.
_Curs general de Vídeo i TV a l’Institució d’Estudis Politècnics de BCN (IDEP).
_Ma ISCA 93 (Master in Image Synthesis and Computer Animation), dins el programa Media de la 

UE, a la Universitat de les Illes Balears (UIB), CNBDI (França) i Wavefront (Bèlgica).
_Curs de Producció i realització multimèdia a CARTO.
_Curs de Disseny de págines web a ISC._
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EXPOSICIONS DESTACADES, ETC.
_ARDI Jovenews 2 i Exposició Jovenews (Madrid) / Signos Visuais, Primera Mostra Nacional 

de Xoves Deseñadores Gráficos (Galícia) / Jovenews Logroño / Signos Visuais, Segona Mostra 
Nacional de Xoves Deseñadores Gráficos (Galícia) / Selecció dels curts generats per ordinador 
“Broken Childhood” i “Sense títol” en diferents festivals europeus i emissió en el programa 
Metropolis de La 2 (TVE) / Guanyador del concurs de disseny per a l’edició del cd MondoSonoro 
3er aniversario / Finalista concurs FlyingParty BCN 1998 / Selecció de flyers per a l’exposició 
itinerant Gràfiques Ocultes, organitzada per l’ADG-FAD / Finalista al Vad’2006 amb el vídeo   
“Què faig?” / Participació al Flux’2010 amb el vídeo “Aspidistra” / “Waiting” (2013) i “The radiant 
city” (2017), vídeos musicals per The Fake Druids_
IDIOMES

_Català i castellà: nivell molt bo escrit i parlat.
_Anglès: nivell bo escrit i parlat.

SOFTWARE HABITUAL DE TREBALL
_Adobe Illustrator
_Adobe Photoshop
_Adobe InDesign
_Final Cut Pro
_Keynote_
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