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ESTUDIS:
- El Contador de historias, las historias y el acto de contar. A càrrec de José
Campanari. Barcelona 2005 (30h)
- Fibres i teixits. (30h) Escola professional de la dona. Barcelona 2002-03.
- Vestuari de teatre. (72h) Escola Mun.ILLA. Sabadell 2002.
- El sastre femení.(30h) Escola professional de la dona. Barcelona 2000-01.
- Tall i confecció Sistema Martí. 1993.
- Interpretació per l’Institut del Teatre de la Dip. de Barcelona. 1984-88.
- Des de l’any 1987, diferents cursos de tècniques teatrals a càrrec de professionals.
EN CONFECCIÓ:
- Des de l’any 2001. Taller d’escenografia Artilugi. Sabadell.
- 2004. Amb Castells i Planas. Col·laboració en el teló de Mar-i-cel de Dagoll
Dagom.
- 2004.Col.laboració en el vestuari de l’Aquelarre de Cervera amb el g.t.Artristras.
- 2005-2001.Juliol. FESTCAT, escola catalana de la festa. Generalitat de Catalunya.
Realització del vestuari per la funció i el seguici de l’obra Menussa i Lampègia.

- 2004-2002. Vilaseca-Salou (Tarragona) Taller de disfresses al carrer. Festa Major.
- 1998-2001. Taller de confecció de vestuari i complements tèxtils per espectacles de
Pilar Albadalejo a Sta.Agnès de Malanyanes.
- 1999. Col·laboració amb el taller Època de Barcelona.
- 1998. (Confecció del vestuari)Trabucaires de Gràcia. Sabadell.
- 1997. (Confecció del vestuari)Diables de Sabadell.
- Tram expressió.Sabadell. (Confecció del vestuari)
- 1995 G.T.Assimètric. Hamlet machine. Heiner Müller
1994. Taller de 2on. Somnis i visions del rei Ricard III
- Amb el grup de teatre de la Fundació Puigvert: (Confecció del vestuari)
2001 No et vesteixis per sopar. M.Camoletti.

1995. Knock o el triomf de la follia. J.Romains.
1993. La comèdia dels errors. W.Shakespeare
1992. El malalt imaginari. Molière.
DE NARRADORA:
(Membre de l’ANIN. Associació de Narradores i Narradors. Barcelona)
- Explico contes per nens i adults allà on em volen escoltar des de l’any 1992 esporàdicament i des del 2002
més assíduament.

