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Sobre mi

Dades
 

Formaciò

Experiència

Altres dades d'interés

2019.2020. Formaciò de circ per compte pròpia.
2019-2020. 6è curs Grau Professional (GP), Conservatori de
Terrassa. Instrument: Violoncel. 
 
2017-2019. 1r i 2n curs de Grau Professional en  “Animació de
circ” a l’escola de Circ Rogelio Rivel, Barcelona.
Especialitats: Trapezi, Acrobàcia en terra. 
2016-2017. Curs preparatòria, Escola de Circ Saltimbanqui,
Vilanova i la Geltrú. 
2012-2016:  Cursos regulars: Trapezi, Acrobàcia en terra,
Verticals a l'Associació de Circ Tub d'Assaig (Terrassa), Escola
Circ Rogelio Rivel, Escola Circ Saltimbanqui.
2014-2019. 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è curs de Grau Professional (GP) al
Conservatori de Terrassa. Instrument:Violoncel. 
2012-2016. ESO a l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. 
2012-2014. 3r i 4rt curs d’Educació Bàsica (EB) al Conservatori
de Terrassa. Instrument: Violoncel. 
2006-2012. Iniciació i 1r i 2n curs d’Educació
Bàsica (EB) a l'Escola de Música de Vacarisses.
Instrument:Violoncel.

2019. Finalista del “Mínim”, iniciativa de suport a les arts
escèniques, organitzada pel Centre Cívic de Sarrià, amb una
mostra de “Els Sons d’un Blau" de Cia trespunts.   
2018. Guanyadora del concurs "Va de musica", concurs de
creació musical de Vacarisses, amb una peça musicoteatral de
20' amb Jana Flotats. 
2015-2019. Voluntària al Festival de circ de Terrassa, a càrrec
de l'associació de circ "Tub d'assaig 7.70". 
2018. Col•laboradora de la "Passió d'Olesa", en el equip tècnic,
com a auxiliar de tècnic de so i llum. 
2011-2018. Actriu del Grup de teatre jove de Vacarisses. Un
grup de teatre amateur. Participant de diferents projectes
artístics, com a actriu caracteritzant tant personatges femenins
com masculins o animals. I com a tècnic de so i llum. 
Els meus pares treballen en l'àmbit de les
arts escèniques, concretament fent titelles i pallassos a les
companyies
"Pengim-Penjam" i "Els Germans Albergínia" per aquesta raó
sempre he estat envoltada d'artistes i m’he anat nodrint d'aquest
món.

2019. Integrant de l’Equip de Producció de la 13ª edició de la
Mostra Internacional de Titelles  "MITMO” de Mollet del Valles.  
2019. Monitora en tallers de circ per a infants amb l’Ass. de circ
“Tub d’assaig 7.70".  
2019. Auxiliar de tècnic de so i llum en "Orquestra Dinàmica".  
2016-2019. Auxiliar de tècnic de so i llum en "Du-Dux" 
2018. Auxiliar de tècnic de so i llum en "SonD4 I Cia".  
2017-2019. Violoncel·lista en 4 espectacles amb companyia
titelles "Pengim-Penjam".

Estudiant de Circ -Especialitats: 
Trapezi i Acrobàcia en terra. 
Violoncel·lista 
Experiència escènica 
Auxiliar de tècnic de so i llum 
Persona creativa i energètica, amb 
moltes ganes d'aprendre coses noves. 
Capacitat de treballar en grup. 
Capacitat de ser dirigida per un director
artístic.
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Adreça:
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