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FORMACIÓ
INTERPRETACIÓ:
-Escola de teatre "taller de fantasia”.
-Curs d'interpretació amb Marcel Niubó.
CIRC:
-Pilotes a la Jornada de tallers de l’escola de l’esplai.
-Cadenes i pals de foc a l'escola de circ hopla de Lleida
amb Alfred (Lleida).
-Xanques amb Marco Antonio Bartoleto (Brasil).
-Monocicle de trial amb Yoggi (França/campió del mon).
-Cadenes a la trobada de malabaristes de Bilbao.
-Manipulació de barrets a l’escola de circ Rogelio Rivel amb
Rafaelo (Valladolid).
-Escala d'equilibri amb Sven Demey.

CLOWN:
-Curs amb Christian Atanasiu (Alemanya).
-Curs amb Joan Domingo i Carles Benseny (Catalunya).
-Curs amb Leo Bassi (Itàlia).
-Curs amb Avner Eisenberg (USA).
-Curs amb Moshe Cohen (USA).
-Curs amb Jesús Jara (País Valencià).
-Curs amb Alex Navarro i Carolina Dream (Catalunya).
-Curs amb Jango Edwards (USA).
-Curs amb Philippe Gaulier (França).
-Curs amb Eric Davis (USA).
ALTRES:
-Diplomat en magisteri d’educació especial.
-Curs de guitarra a l'escola de música l'interpret.
-Curs de llenguatge musical a l'escola de música l'interpret.
-Curs de Mim amb T.T.R (Bilbao).

EXPERIÈNCIA
- Actor del grup de teatre Taller de Fantasia.
- Fundador, soci i treballador de la companyia de comediants "Encara Farem Salat".
- Malabarista i fundador del grup de rock Pastorets Rock.
- Companyia de teatre producciones Viridiana s.l (xanquer, actor i animador).
- Escola de circ Hop-la (malabarista i monitor de tallers de circ).
- Companyia de comediants la baldufa (titellaire, actor, pallasso als espectacles Zeppeling i Safari).
- Associació de pallassos Lleida (pallasso).
- Orfeó Lleidatà (presentador).
- Companyia el Sidral (malabarista a la festa de moros i cristians).
- Companyia de teatre Festuc (accions i malabars).
- Mestre de l'escola de l'Esplai de Lleida.
- Mestre de teatre de l’aula municipal de teatre de Lleida.
- Mestre de teatre d’extraescolars a l’escola episcopal de Lleida.
- Companyia de teatre de carrer Xip Xap. (xanquer, malabarista, pallasso).
- Companyia de clown i teatre de carrer Mô-house (espectacle de carrer humortal).
- Companyia de teatre Telling history theatre (direcció espectacle Aladi).
- La Remoreu teatre (actor a l’espectacle Tom Sawyer).
- Actor protagonista al curtmetratge d’Hector Sunyol “la pantomima”.
- Mestre de clown per a mestres de l’escola de primària de Fraga
- Mestre de teatre al grup de joves d’Alcoletge.
- Presentador de la festa del programa de Lleida TV “Club Banyetes”.

FESTIVALS
-Fira de teatre al carrer de Tàrrega
-Setmana del pallasso de Castellar del Vallés
-Festival internacional ates do palco e stand up comedy de Seia (Portugal)
-Humoris causa de Mollerussa
-Mostra de teatre infantil i juvenil d’Igualada
-Festival internacional de teatro experimental FITEQ
-Ansan street arts festival de Corea
-Festival de Lekeitio
-Festival internacional de mim “Pantomime fest” d’Armenia
-Festival internacional de clowns de Nova York
-Festival de las artes en clave de calle de Burgos
-Festival iberoamericano de teatro de Cadiz
-Festival Internacional de Teatro de Ourense
-Festival Internacional de artes escénicas de Cuenca (Ecuador)
-Festival OLALA International Street Theatre (Austria)
-Festival aarhusfestuge of Denmark
-Festival Gaire de Pancrudo
-Fira modernista de Terrassa
-Muestra de teatro español de autores contemporaneos de Alicante
-Kotka Maritime Festival of Finland
-Fira de circ al carrer la Bisbal de l’Empordà
-Festival de teatro contemporáneo Lazarillo
-Festival internacional de teatro y artes escénicas de Sevilla feSt
-International Black and White Theatre Festival of Finland
-Festival de Teatre al Carrer en Vila-real
-Festival Frutos
-Amman International Theater Festival AITF (Jordania)
-Spraoi Festival of Waterford (Ireland)
-Festival Manicomicos

