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FORMACIÓ
1989 Llicenciada en Ciències de la Comunicació (UAB)
2015 Coach Lúdic i Risoteràpia (Escuela Enrique Aguilar)
2014 Docent de la Formació Ocupacional per a l’Ocupació (CIFO Salt)
2013 Practitoner en PNL (Associació Espanyola de PNL)
2000 Arterapeuta (FES)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2008- 2013 Diverses formacions de Teatre: Teatre d’Humor Gestual, Clown, Tècniques Teatrals, Teatre
Sòcioeducatiu i Teatre Social i de l’Oprimit (Escola de Teatre El Galliner)

EXPERIÈNCIA
En el decurs de la meva trajectòria professional he treballat com a periodista en diversos mitjans de
comunicació, m’he dedicat a la fotografia i he treballat força anys en l’àmbit de la gestió i la
programació cultural.

Després d’aquesta etapa vaig fer un tomb a la meva vida per a dedicar-me amb passió a l’àmbit formatiu
acompanyant les persones en diferents processos de descoberta, aprenentatge i desenvolupament tant
a nivell personal com professional. Ho faig des d’una metodologia vivencial, lúdica, creativa activa i
participativa. Dirigeixo Alquímia Lúdica un projecte creat amb l’objectiu que les persones connectin amb
l’alegria i l’entusiasme per a la millora de tots els aspectes de la seva vida .

Paral·lelament a la meva vessant com a formadora, em dedico també a una altra de les meves passions:
els infants i els contes. Fa 10 anys amb en Xevi Compte vam fundar Alquímia Musical, amb el propòsit de
generar i compartir experiències musicals transformadores amb i per a tothom.
A Alquímia Musical, sóc la coordinadora de projectes, escric contes i cançons. I si veniu a veure un dels
nostres espectacles , jo sóc la narradora i cantant.

Sóc una persona amb moltes ganes d’explorar i aprendre. Sóc molt empàtica, entusiasta i comunicativa.
Em sento feliç propiciant espais i experiències on les persones (de qualsevol edat i condició) gaudeixin i
connectin amb l’alegria i l’entusiasme com font de transformació i creixement.

