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CURRÍCULUM AUDIOVISUAL 

- “Miralls davant Boris” by Miquel Angel Raió
2011 - Camera

Documental amb un grup de actors amaters amb diversitat funcional, sobre la seva experiència amb la 
obra “UNA FESTA PER A BORIS” de Thomas Bernhard (dirigida per Matthias Janser)

- “Amandi” by Eli Prandi (video-dance) :
2011 - Camera

Documental experimental de dança.

- “Chapter 01 x Aryz, Concret Walls Project” by Herokid;
2013 – Assistent de camera

Docunental sobre un pintor de graffiti i la seva filosofía. Grabació del procés de pintura de un gran mur i 
la seva tècnica.

- “Pà negre” by Agustí Villaronga ( llarg-metratge) :
2010 – Assistent de camera

Premis en :
2010 – Festival de San Sebastian 2010  – Goya awards 2011  – Ariel awards

2010 – Gaudí awards

- Documental d’escalada en bloc (boulder)  “PUZZLES”
2015 - Co-directora, Directora de fotografía i primer càmera

Sèrie de 5 micro-documentals de diferents escaladors españols en la zona mundialment coneguda d’esca-
lada en bloc d’Albarracín (Teruel)

- Promotional videos for the “LOOPWEAR” brand of climbing equipment
2015 - Co-directora, Directora de fotografía i primer càmera

- Documental del Sahara amb Contaminando Sonrisas 
December 2017 - February 2018 - Directora, camera i editora/montadora 

Grabació d’un documental per la expedició de la associació de Circ Social “Contaminando Sonrisas” en 
els campaments de refugiats saharauis de Tindouf (Argèlia), i en territòri Saharaui ocupat (Marroc) 

(en curs)

- Video promocional de la companyía de circ “Duo Looky”  
dins del “Magdalena Circus festival” a Castelló de la Plana.

March 2018 - Camera i montadora 
(edició en curs)

- Video promocional del pallaso Pau Palaus de la companyía Contaminando Sonrisas 
dins del  “Magdalena Circus festival” a  Castelló de la Plana.

March 2018 - Camera i montadora
 (edició en curs)


