
Nascut a Barcelona el 19 d’abril del 
1979 amb domicili al C/Devesa de Dalt 
32 de Ca l’Esteve a Sant Salvador de 
Guardiola, 08253 província Barcelona

669298835
marc.ene.bros@gmail.com

TÍTOLS ACADÈMICS

- Graduat escolar 1993 al CEIP Fraussa 
(Bcn)

- Certificat BUP (ESO) 1999 al IES 
Maragall (Bcn)

- Quiromassatge 2000 a Quirotema 
(Bcn)

- Massatge esportiu 2001 a Quirotema

- Shiatsu 2001 a Internacional del 
Shiatsu (Bcn)

- Hardware i Software 2003 a Master D 
(Bcn)

- Proves d’accés a Grau Superior 2013 
al IOC

- Certificat de 1r nivell Excursionisme 
2014 a la Joviat (Manresa)

- Primers auxilis, suport vital bàsic + 
DEA del CCR a Manresa

- Grau Mig de Muntanya Mitjana 2014 al
Abat Oliba de Ripoll

ALTRES FORMACIONS

- Mecànica de vehicles i bicicletes

- Socorrisme de muntanya

- Escalada i alpinisme

- Horticultura

- Tallers i stage relacionats amb el circ

- Carnets A, B, C, E, btp, carretó 
elevador i retràctil, pont grua, bobcat...

MARC ENE BROS

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA I PROFESSIONAL

- 2020  desde 2015 ensenyant i compartint coneixements de circ a diferents 
escoles del Bages i Solsonés com a extraescolars de circ amb les membres 
de Cia. Chiffleurs i més persones acompanyants

- 2020 Creació i membre d’una nova companyia de teatre, circ i clown junt 
amb 5 membres que presenten un espectacle d’1 hora, Cia. Teatric

- 2020 desde 2016 membre de la Cia. Yokesé creant i realitzant un 
espectacle de trapezi doble junt amb Jordi Tarré

- 2020 desde 2017 membre de la Cia. Artística FUN DAN MONDAYS (ARTÉS)
com a artista de circ en un espectacle on es barreja la dansa, la
percussió corporal, la música i el circ i com a un dels responsables del 
transport i la logística.
Actuacions en multitud d’esdeveniments (Fes+ Chapeaux, Fira del 
carrer de Tàrrega, etc

- 2020 desde 2016 treballant al casal d’estiu de circ la Crica a Manresa com 
a acompanyant de nens i nenes d’entre 5 i 14 anys

- 2020 desde 2011 alumne de l’escoleta de circ en diferents disciplines: 
verticals, trapezi, corda, trapezi doble, equilibris acrobàtics, mans-mans, 
teatre, interpretació, clown, acrobàcies...

- 2020 desde 2016 Food&Mambo xofer de tràiler, muntage i logística en una 
empresa de catering als circuits d’Europa de Moto GP

- 2018 Fremantlemedia una empresa de producció com a auxiiar a la 
realització de la 4a edició del programa TV Got Talent España

- 2020 desde 2012 Penny-wise , Sonar Festival de Música Avançada 
(Barcelona) runner transportista

- 2020 desde 2013 membre de la Cia. Chiffleurs, secretari de la 
associació sociocultural de circ Chiffleurs fundada l’any 2014 per Laura 
Muixí, Carla Valdeolivas, Anna Sopeña i Marc Ene, havent realitzat 
espectacles de circ a diversos festivals i fires d’arts de carrer i guanyant 
premis com el de millor espectacle a la Fira Alternativa de Sant Pol de 
Mar l’any 2015 i un segon premi a l’espai Off del CIRCULADA a Sevilla 
l’any 2016

- 2017 desde 2015 Penny-Wise, MMVV Mercat de Música Viva de Vic, 
muntatge, llums i so

- 2017 Grupo Raga oficial 1a de jardineria i camioner a la poda d’arbres 
a Barcelona

- 2016 Janos Bella empresa de muntatges de fires arreu d’Europa

- 2016 Mantis Arrugantis muntatge i espectacles de carrer

- 2016 ArtLogic empresa de muntatge d’events i fires

- 2016 desde 2014 animació discoteca Stroika a Manresa

- 2015 desde 2013 animació de mims a les nits de Manresa amb el 
projecte silenci al carrer

- 2015 Cal Petit (Lleida) casa de colònies

- 2015   (2 temporades) Lleure i aventura monitor i coordinador de 
colònies a diverses cases de Catalunya

- 2016 desde 2011 Penny-wise , Festival de Monegros (Fraga) ajudant 
director producció
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