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FORMACIÓ 

EDUCACIÓ 
Llicenciatura en Història de l'Art, UB, 1997 
Títol de Batxiller, IES Vicenç Plantada, 1993 
Graduat Escolar, Escola St.Vicenç, 1988 

CULTURA I CINEMA 
1997/8 Archimedia, Programa Media 2, UE (225h) 
1996 Beca Erasmus al DAMS, Università di Bologna  
1995 El Patrimoni cinematogràfic, UB (36h) 

IDIOMES INFORMÀTICA 

Català i castellà llengües maternes i habituals 
Certificat Nivell C de Català 
Anglès i francès : nivell alt 
Italià: nivell mig 

Microsoft Office (Word, Excell, Outlook, Access), Power 
Point, Internet Explorer, TIC 
Usuària habitual de programes informàtics corporatius 

ALTRES 

Dirección y gestión de la Pyme, Formación permanente, UNED, 2015 
Primer i segon curs de Patronatge i Modisteria, Escola de la Dona, Diputació de Barcelona, 2008-09 
 
Permís de circulació B i vehicle propi 

 
 

PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I AUDIOVISUAL 

2015-ACTUAL GERENT I PRODUCTORA EXECUTIVA Cíclicus Espectacles S.L. 

 Productora executiva d’espectacles de circ contemporani de formats variats, co-produccions i gires nacionals i 
internacionals dels que destaquen: “Pals”, “Rústico”, “Petita història d’un gran paisatge” i “Rodada” en gira per Brasil, 
Equador, Mèxic i Argentina. 

Coordinadora de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya des del 2017. Coordinació d’arees especialment enfocada a la 
distribució de tasques, gestió d’equips i suport a la direcció artística amb acollida de professionals especialitzats del 
sector i protocol. 
Productora executiva de creacions de gran format per encàrrec com “Globus”, espectacle inaugural de Reus Capital 

Cultura Catalana 2017, “L’Atrapatemps” 2017, “Universos” 2018 i “Alegria” 2019 per Reus Promoció 
Membre de l’equip de direccions artístiques d’espai al MAC Festival (2017 Parc de la Tirnitat, 2018 Parc Llera del 
Besós, 2019 El Castell de Montjuïc) 

Gestió de subvencions a diverses administracions públiques a nivell nacional i internacional (ICEC, INAEM, ACE, 
IBERESCENA, Institut Ramón Llull) 

Tasques de gerència pròpies d’una PIME 

2008 DIRECTORA DE PRODUCCIÓ, “Estigmas” llargmetratge Nadir Films 

 Elaboració del pla de producció i del pressupost. Seguiment i tancament econòmic. Negociació i contractació amb 
proveïdors i equip humà. Control de pagaments i supervisió dels equips de treball 

2008 CAP DE PRODUCCIÓ, “Engrenages” (Canal+ France) Capítol 16 Diagonal TV 

 Planificació i responsable de la logística (transports, intendència, permisos de rodatge, etc.). Control de despeses 
corrents de caixa. Responsable de l'equip de producció i coordinació de l'equip de rodatge 

2007 CAP DE PRODUCCIÓ,“L'étrangère” i “Mort Prematurée” 
TVMovies 

Diagonal TV 

 Planificació i responsable de la logística (transports, intendència, permisos de rodatge, etc.). Control de despeses 
corrents de caixa. Responsable de l'equip de producció i coordinació de l'equip de rodatge 

2006 CAP DE PRODUCCIÓ (TV Movie “Trenhotel”, documental “Més 

enllà del mirall”) 

Ovideo TV 

 Planificació i responsable de la logística (transports, intendència, permisos de rodatge, etc.). Control de despeses 

corrents de caixa. Responsable de l'equip de producció i coordinació de l'equip de rodatge. 

2006 AJUDANT DE PRODUCCIÓ (spots TV: La Caixa, Jazztel, 
Vodafone, etc.) 

Ovideo TV 
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 Tramitació permisos de rodatge, execució de la planificació logística del rodatge 

2003 SECRETÀRIA DE PRODUCCIÓ (spots TV) Seaquist a Company 

 Suport administratiu a l'equip de producció (facturació, compra bitllets, previsió i cobrament de talons, etc.) 

2003 DIRECTORA DE PRODUCCIÓ, “Las hijas de Mohamed” TVMovie In Vitro Films 

 Elaboració del pla de producció i del pressupost. Seguiment i tancament econòmic. Negociació i contractació amb 

proveïdors i equip humà. Control de pagaments i supervisió dels equips de treball 

2002 DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES Punt Alver 300 

 Composició i redacció dels dossiers de projectes per a presentar a convocatòries de subvencions 

2002 SECRETÀRIA DE PRODUCCIÓ (spots TV) Toad Films 

 Suport administratiu a l'equip de producció (facturació, compra bitllets, previsió i cobrament de talons, etc.) 

2001-02 ADMINISTRATIVA I ASSISTENT DE PRODUCCIÓ Alquímia Produccions 

 Responsable de l'espai d'assaig, suport en el muntatge d'espectacles i en la gestió dels cicles programats 

 
 
 

GESTIÓ CULTURAL 

2016 GESTIÓ DE PROJECTE – Commemoració Centenari Surroca Ajuntament de Camprodón 

 Desenvolupament i coordinació del projecte per la celebració del centenari del naixement del pintor 

2015-16 GESTIÓ DE PROJECTE Projecte Tornadeira 

 Gestió diària, coordinació d’equips i producció dels encàrrecs, responsable de difusió i vendes  

2014-15 GESTIÓ DE PROJECTE Anima el teu CV 

 Gestió i vendes dels tallers ocupacionals “Anima el teu CV” per a varis ajuntaments  i Consells Comarcals 

2009-10 TÈCNICA DE CULTURA Ajuntament de Teià 

 Responsable de les accions per a la dinamització cultural del municipi, programació de les activitats culturals, 

elaboració i seguiment del pressupost anual, sol·licitud, execució i justificació de subvencions 

2007-08 ELABORACIÓ DELS CENSOS DEL SECTOR DEL CIRC I  
LA DANSA A CATALUNYA 

Gabinet Tècnic, Dpt. Cultura i Mitjans 
de Comunicació, Generalitat de 

Catalunya 

 Contactar amb les companyies i professionals, sistematitzar les dades i elaborar un informe final per sectors 

2004-05 ASSISTENT A GERÈNCIA 1919, Espai d'Art 

 Gestió de compres internacionals. Gestió i seguiment de projectes d'interiorisme. Responsable de promoció i premsa. 

Coordinació de l'espai d'exposició i organització d'actes diversos 

2000 ATENCIÓ AL PÚBLIC I VENDA Sala Güell 

 Responsable de l'espai d'exposició, atenció al públic i venda d'obres d'art 

1998 ATENCIÓ AL PÚBLIC I VENDA Gallery BAI 

 Responsable de l'espai d'exposició, atenció al públic i venda d'obres d'art 

 
 
 
 


