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Perfil
Envoltat des de sempre per la cultura, he crescut amb un convenciment de que, aquesta, és l'eina fonamental
per a la transmissió d'idees i coneixements. La meva implicació en el món cultural no només es veu reflectida en
els meus estudis, sinó també, en la tasca realitzada en entitats locals, projectes culturals i voluntariats internacionals. Per tot això, estic familiaritzat amb l'organització de conferències o esdeveniments culturals, la realització
de projectes destinats al teixit social i el tracte amb la gent.

Formació acadèmica
2004 - 2008

ESCAC, Terrassa, Barcelona

Graduat superior en cinema i audiovisuals

2009 - 2011
2013 - 2014

Solber FX, Barcelona

Certificat en efectes especials de maquillatge

ESCAC, Terrassa, Barcelona

Màster en muntatge cinematogràfic

2014 - 2015

Cambridge English Language Assessment Certificate First B2 en anglès

Coneixements i Idiomes
Muntatge

Càmeres

Guió

Il·luminació

Final Cut Pro X

Adobe Premiere Pro

DaVinci Resolve

Adobe After Effects

AVID Media Composer

Adobe Photoshop

Català

Castellà

Anglès

Experiència laboral
Responsable de vídeo

Professor auxiliar

Sinapsi Creativa, marketing

Daina Isard, escola cooperativa

Encarregat de programar dur a terme
diversos projectes audiovisuals per a
empreses. Part de l’equip creatiu.

Professor auxiliar de l’asignatura de
batxillerat “Cultura audiovisual”.

Càmera i muntador

Realizador audiovisual

des de 2014

des de 2009

creaRSA, responsabilitat social

iDISC, information technologies

Operador de càmera i muntador
col·laborador en projectes audiovisuals. A més, he impartit masterclasses
sobre muntatge amb Final Cut Pro X.

Col·laborador realizant vídeos
corporatius i institucionals.

Professor col·laborador
de 2013 a 2015

Realizador audiovisual
2014

Fundació d’Arts i Oficis d’Olesa

Ajuntament d’Abrera

Professor d’edició fotogràfica i de
vídeo. A part de realizar vídeos corporatius sobre les cursos de la fundació.

Realizació d’un vídeo sobre concienciació juvenil per al departament
de serveis socials.

Realizador audiovisual

Responsable de vídeo

Tento Rest, alimentació

Factor de comunicación, marketing

Realizació d’un vídeo corporatiu.

Responsable del departament de
vídeo i part de l’equip creatiu.

des de 2015

2014

des de 2015

de 2009 a 2013

Projectes i Mencions
L’equip d’en Pincho
2016, Muntador.

Jugamos por África
2015, Operador de càmera i muntador.

El truco del manco
2007, Auxiliar de decoració.

Golóbica TV
2007, Meritori d’art.

Rely on Professionals
2016, Guió, direcció, muntatge.

El amanecer del crepúsculo
2015, Guió, direcció, muntatge.

Documental de responsabilitat social sobre les TAG,
Teràpia Assistida amb Gossos. Fundació Pere Mitjans.
Documental gravat entre Gavá i Etiòpía sobre la tasca
realizada per l’ONG ACCEDE.
Una pel·lícula de Santiago A. Zannou guardonada amb
un premi Goya.
Programa infantil realizat per a la televisió autonòmica de
Catalunya, TV3.

Curtmetratge per a l’empresa iDISC, premiat al millor
guió en la 2016 GALA FilmFest.
Curtmetratge propi premiat com el millor curt par a dispositius mòbils en el Nexplayer Contest de Madrid.

