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ESTUDIS REALITZATS:
1990-1994- 4 anys cursats de Solfeig al conservatori d Badalona.
1991-1994- 3 anys cursats de Violoncel al conservatori de Badalona.
2002-2005- 4 anys de Percussió i solfeig al conservatori de música moderna de
Badalona. Professors; Ernest Martinez i Albert sabater
2007- 7 mesos a Brasil estudiant la percussió tradicional del pais.
2007-2008-Armonia a l'escola de música de Badalona amb en Ramon Montoliu
PROJECTES REALITZATS I EN CURS:
1997-2000-Percusionista del grup de Rock Dogface,(congues i percussions petites)
amb algunes actuacions per l,area del Barcelonès.
2003-2009-Timba i altres percussions a Maracatú(percussió brasilera).
2004-2006-He fet algunes substitucions a la companyia de teatre Xirriquiteula
tocant percussions africanes(djembe,chums,chequere...)
2005-2006-Percusionista a la banda Funkill Jazz(Música funky) tot tipus de
percussions, i violoncel amb diverses actuacions per tot Catalunya.

2005-2009-He participat com a percussionista amb diferents formacions
artistas de l’àmbit de flamenc per tot Cataluña.

i

2006-Espectacle de ball i percussió Essència amb les congues,caixa flamenca i
altres percussions.
2007-2010-Pecusionista de la Orquestra de percussions ibèriques Coetus amb
l'Aleix Tobias,Eliseo Parra i Silvia Pérez( tot tipus de percussions tradicionals de la
península ibèrica)
2007-2010-Percusionista de la banda de percussió tradicional Africana
N'geweul(sabar)
Actuacions mes destacades:
2004-Plaça Catalunya(tancament del dia de la musica) amb Maracatú
2004-2005-Festival del teatre lliure a Tàrrega amb Maracatú
2005-Palau st Jordi de Barcelona(concert organitzat per ERC)amb Maracatú
2006-Palau d,esports de Barcelona amb Maracatú
2007-Auditori de Barcelona amb Coetus
2008-Liceu de Barcelona amb la Marina Rosell
2008-Plaça Catalunya amb N,geweul
2009-2010-gira amb Coetus amb actuacions a:Segovia Folk.,Madrid,Oropesa,San
Marino(Itàlia),Festes de Gràcia de Barcelona, festival Mediterrània a Manresa,
Parapanda Folk i altres festivals per tota la península.
Entre moltes altres actuacions per tot Catalunya,Andorra,Espanya i França
Docència
2007-2010-Imparteix classes de percussió a persones amb discapacitat,treballant
amb la fundació Maresme(Taller d’idees) i la casa de la música de
Mataró,l’Hospitalet i Manresa.

