
ESTUDIS

1987-1993 
BFA (Bachelor of Fine Arts) a 
l’Art Center College of Design 
(Lausanne, Suissa), especialització en 
comunicació gràfica

1984-1987
Estudis de BUP i COU (lletres) 
a La Institució Cultural del CIC 
(Barcelona). 

Formació continuada 
Assistència periòdica a cursos  
i tallers: tractament d’ imatges 
raw, disseny de pàgines web, 
e-publishing, taller de letterpress, 
etc.

Idiomes
Català, castellà i anglès,  
parlats i escrits.
Francès parlat nivell mitjà.
Italià parlat nivell mitjà-alt.
Nocions bàsiques d’alemany.

Altres coneixements
Domini dels programes de disseny  
i maquetació Adobe CS (Indesign, 
Photoshop, Illustrator), Quark 
Xpress.
Coneixements d’Adobe Flash, 
Adobe Dreamweaver. 
Nocions d’Html i Css.
Fotografia. 
Nocions de edició de vídeo. 

Interessos
Cuinar i menjar
Còrrer (degut al punt anterior)
Llegir
La música
La fotografia
...

EXPERIÈNCIA LABORAL

2002-Actualitat 
Dissenyador gràfic freelance. Realitzo projectes de comunicació 
gràfica per a diversos clients, la majoria vinculats  
al món editorial. Entre les feines realitzades hi ha sobretot 
col·leccions i portades de llibres, així com catàlegs, anuaris, 
imatge corporativa, portades de discs, disseny web, 
interactius, etc. 
He treballat per a clients com Grup 62, Roca Editorial,  
Urano, les revistes Qué Leer i Fotogramas, el Consorci  
de Biblioteques de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Unilever (Findus), Universal Music i Música  
Global entre d’altres.

Gener 1998- Desembre 2001.
Director d’art al Swatch Communication Lab, a Milà. Les 
meves tasques incloïen el disseny de campanyes de publicitat,  
la direcció d’art de la fotografia promocional, la creació de 
pàgines i esdeveniments web, i el disseny de catàlegs i campanyes 
relacionades amb els llançaments de les noves col·leccions de la 
marca.

Juliol 1994- Octubre 1997 
Director del departament de diseny d’Ediciones B (Grupo Zeta) 
a Barcelona, on duc a terme el disseny de les col·leccions  
de la editorial, el redisseny de la nova imatge de la companyia  
i coordino l’equip, tant intern com extern, que realitza  
les portades dels llibres que publica la editorial.

Setembre 1993-Juny 1994
Adjunt al director d’art a la revista Co&Co (Grupo Zeta); 
treballs de maquetació i direcció d’art de la revista.
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