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XV

Perfil Professional
Em considero una persona polivalent i empàtica que sap treballar en equip. Tinc més de 10 anys 
d’experiència en el sector editorial on he pogut desenvolupar diferents aptituds com: creació i anàlisi 
en el disseny i la fotografia, organització metòdica, atenció al client, estratègies de marketing 
i anàlisi de la competència, administració i comptabilitat, coordinació d’equips, i validació de 
documentació, entre d’altres. M’agrada i tinc facilitat per aprendre noves tasques.

Programari

Idiomes
català

castellà

anglés

Formació

adobe illustrator Curs a Gremi d’editors de Catalunya (Barcelona).
indesign Curs a Centre Virreina (Barcelona).
photoshop Curs a Centre Virreina (Barcelona).
maya Modetlat, rigging i animació a Cifo (l’Hospitalet de llobregat).
art Escola Acadèmia Maldà (Barcelona).
anglès Curs amb professor contractat per l’agència Cover (Business level).
excel Formació especialitzada a l’empresa Cover.
batxillerat Curs acadèmic finalitzat  l’any 2001. Especialitat cientifico-tècnica.

Formació continuada en l’ambit de disseny i il·lustració a través de plataformes virtuals com: 
Doméstika, Coursera, EdX, Stratos, APIC, Cibernarium, etc.
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Studio Quinze

Creatiu autònom

He realitzat diversos treballs com autònom en diverses 
disciplines gràfiques: creació de la imatge corporativa 
de diferents empreses (Transforma SC, Centre Sanitari 
AAVPsicologia, Clau de Psi,  Nacho Cardona Reparacions 
i Manteniment, Laboratori Esgar, Selagis BC) entre d’altres,  
amb dissenys de  logotips,  fulls corporatius, targetes, mailings, 
carpetes, segells d’estampació, webs, calendaris, invitacions.  
Maquetacions per a Germans Berenguer, DentsplysSirona, 
GaleriaH2O, etc i també he fet il·lustracions a particulars, 
per a story boards, per contes infantils, concept artist per a 
videojocs, i creacions de personatges en 3D per impressió  en 
motlles. 

Podeu vistar la web a: http://www.studioquinze.net  

2008 - Actualitat

edicionS a petició

maquetador i dissenyador gràfiC

Disseny gràfic de portades i maquetació de lllibres pels tres 
segells de l’editorial: Documeta Universitaria, Papers amb 
accent i Papers on demand. Disseny per formats impresos, pdfs 
interactius o flash, maquetació d’epubs i creació de la imatge 
gràfica; logos, cartells, etiquetes, catàlegs...

Obres: Obres realitzades al llarg del 2017. Per més 
informació podeu visitar https://www.edicionsapeticio.com

2017-2018

Multiactiva edicioneS 
editor gràfiC

Edició gràfica i recerca de fonts d’informació. Documentació i 
validació de contingut. Introducció de dades i contingut gràfic 
a les obres i als seus suports multimèdia (vídeos, aplicacions.) 

Obres: Objetivo bienestar (obra sobre les actituds 
saludables dels diferents pobles del món ordenats per 
continents. 5 volums amb més de 1000 fotografies); Art21 
(obra d’història de l’art ordenada per continents. Des de la 
prehistòria fins a l’art modern i contemporani. 5 Volums de 
més de 1000 fotografies)

2013-2015
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SintagMa creacioneS editorialeS (altaya)
editor gràfiC i il·lustrador

Documentació i recerca de fotografies per il·lustrar diferents 
fascicles de les editorials Altaya i Planeta DeAgostini. Suport 
a l’equip de disseny en la realització d’infografies i il·lustracions 
(mapes amb recorreguts, infografies, fotomuntatges, il·lustració 
de motors, il·lustracions d’avions de guerra, etc). Prefacturació 
i validació de factures del material adquirit. Acord de preus i 
gestió de drets d’imatge. Recerca de nous proveïdors. Control 
de qualitat material rebut (mida, resolució, focus, etc). Retoc 
fotogràfic. Altres funcions: Recol·locació de material físic 
(fascicles fets, llibres comprats...) a magatzem i recerca  d’espais 
interessats en donacions (biblioteques, escoles, associacions,etc.).

Obres: Bombarderos, Bombardiers, Coches de Rally, Rally 
Montecarlo, Joyas del automobil, Panzer i d’altres.

cover-Jupiter iMatgeS

ComerCial fotogràfiC i delegat d’ofiCina

Servei i gestió de comandes fotogràfiques per a sector editorial, 
premsa i publicitat. Control de prevenda, prefactura i facturació 
de les fotografies venudes. Control i gestió de drets d’imatge 
segons ús i servei. Acords i preparació de contractes per serveis. 
Validació de fotògrafs per formar part de l’arxiu. Representació 
d’altres agències fotogràfiques sense seu a Barcelona i que venien 
el material a través nostre. Realització d’anuncis publicitaris 
via mailing. Documentació i recerca fotogràfica pels clients. 
Realització d’estratègies de venda mitjançant l’estudi del sector.  
Realització d’informes de necessitats (recerca d’empreses 
d’assessorament i manteniment informàtic i oficina, vies d’acció 
comercial, necessitats dels treballadors, etc. Al darrer any vaig 
ser el delegat de l’oficina amb quatre persones a carreg.

reviSta altaïr

editor gràfiC

Recerca i documentació d’imatges. Recerca i contacte directe 
amb fotògrafs, museus i administracions especialitzades 
en fotografia de viatges, natura i antropologia. Acord de 
preus. Gestió de drets d’imatge. Prefactura i factura de les 
imatges gestionades. Validació del material rebut: Assegurar 
que compleix les condicions d’impressió necessàries (mida, 
resolució, focus, etc). Control d’impremta: Control d’errors sobre 
el producte final. Maquetació en propostes de portada per la 
revista i per les portades de les novel·les editades. Proposta de 
reportatges i de material gràfic útil per possibles números futurs. 
Realització d’anuncis publicitaris dins la revista (fotomuntatges 
i il·lustracions). 

Obres: revista Altaïr i novel·les editades a la casa.

2009-2013

2007-2009

2002-2007
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editorial planeta actiMedia (editorial planeta)
doCumentalista gràfiC

Recerca, documentació i contrast d’informació per validar les 
imatges que il·lustren les entrades del projecte enciclopèdic. 
Administració i referenciació de les dades obtingudes al gestor 
de continguts (base de dades). Realització d’esquemes per 
enviar a il·lustradors professionals per a realitzar infografies 
i esquemes. Gestió i administració de base de dades 
fotogràfiques. Validació de prefactures fotogràfiques.

Obra: Planeta 90000 (P90). Enciclopèdia.

aSSiStent de fotografia

Assistent del fotògraf Alvaro Leiva en un dels seus viatges al Marroc. Proposta de reportatges.

fiaS

Professor d’iniciació al disseny gràfic a biblioteques de Catalunya. Introducció a programes com photoshop, ilustrator, 
indesign i d’altres de lliures com krita, Gimp, Ink Scape.

archivo pilar revilla (agència de venda d’iMatgeS)
Realització de material promocional per l’arxiu. Maqueta de mailing i contingut. Recerca de clients i representació.

cultura03
Producció fotográfica i material sobre l’elaboració pas a pas de receptes de cuina, per a revista especialitzada en el tema.

Altres experiències
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