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IL·LUSTRACIÓ

L´ ART  ha de ser una expressió d´amor o no és res

FORMACIÓ

HABILITATS TÈCNIQUES

DISSENY 
GRÀFIC &  

Llicenciada a la Facultat de Belles Arts Sant Jordi 
de Barcelona en l'Especialitat de Pintura (1993).

Diplomada en Disseny Gràfic (1991) a l'Escola 
de Còmic Joso de Barcelona.

Beca Erasmus (1991), a la Bristol Polytechnic 
Art & Design (Reine Unit) 

Certificat d'Aptitud Pedagògica, C.A.P (1992)

EXPERIÈNCIA LABORAL

Membre fundadora de l'Acadèmia de Dibuix 
i Pintura "Triptic Taller d'Art" (Barcelona, 
1997-2001) on vaig impartir classes de dibuix i 
pintura.

Durant més de 12 anys (2002/14) he  estat la 
Directora Creativa a l'empresa Forma Libera, 
(Barcelona), realitzant tasques de disseny 
gràfic, pàgines web, muntatges per stands de 
fires, muntatges expositius i il·lustració.

Sóc freelance combinant treballs de  disseny 
gràfic i d´il·lustració.

Il·lustració paper (aquarel·la, tintes, llapis, etc..)

Il·lustració Digital

Pintura a l´oli i acrílic

Entorn gràfic:
Photoshop, FreeHand, Illustrator, 
Indesign i Blender (bàsic)

Entorn web:
Namo Editor, Dreamweaver i Wordpress

Paral·lelament a la meva activitat laboral, he anat realitzant 
múltiples exposicions tant de pintures com d'il·lustracións.

Sóc una apassionada de la meva professió, que et permet 
crear formes que neixen del paper o la pantalla blanca, per 
transformar-se poc a poc en creacions artístiques. És màgic.
També sóc una enamorada de la meva ciutat, Barcelona, 
que és una font d´inspiració per moltes de les meves 
il·lustracions. 

Català, Castellà i Francès - Nivell Superior
Anglès i Italià - Nivell Mitjà

IDIOMES

CONTACTE

l'Institut Français de Barcelona, Galeria d'Art Pericas de Vic, Fira de dibuix 
d'Olot, Fira de dibuix de Girona, Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona, 
Galeria d'Art i Subastes Brook de Barcelona, Supermercado del Arte de 
American Prints a Barcelona i Madrid, l'Instituto Italiano di Cultura de 
Barcelona, Show Room Forma Libera de Barcelona, Fira de Lleida, Galeria 
Glass'Art de Barcelona, Hotel Llevant de Llafranc, Galeria d'Art Lola Anglada 
de Barcelona, etc..


