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E01  
Cristina Camps Palacios 
 

• El racó dolç d’estiu 
 
 
Llicenciada en Història de l’Art i amb un Màster en Estudis d’Àsia Oriental, va decidir 
donar un tomb a la seva vida professional i dedicar-se a la Rebosteria Creativa.  
 
Realitzà els quatre cursos Wilton en Rebosteria anglosaxona, sent condecorada amb 
el diploma estrella. Un curs-màster en Creació i Gestió de Bakeries, negocis 
relacionats amb la pastisseria creativa. 
 
 El maig del 2014 creà La petite galette (www.lapetitegalette.com), blog de 
pastisseria creativa i cuina. 
 
 L’octubre de 2015 inicià la seva carrera professional en el sector, professionalitzant 
La petite galette i creant la seva pròpia empresa.  
 
Ha dut a terme pràctiques al País Basc, i treballat per obradors de pastisseria 
creativa, així com la realització de tallers per ajuntaments com el de Barcelona, 
Mataró, i altres entitats públiques.  
Des del desembre del 2016, compta amb la seva pròpia botiga de rebosteria creativa 
a la localitat de Badalona.  
 
Com a curiositat, el passat més de març va ser seleccionada per MasterChef com un 
dels 20 millors cuiners amateurs de Catalunya, Aragó, i Illes Balears, entre més de 
3.000 participants, atorgant-li d’aquesta manera la famosa cullera de fusta com a 
guardó. 
 
La petite galette (www.lapetitegalette.com)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E02  
Montse Tapia 
 

• Cuina resolutiva 
 
 
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM (Centre 
Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP Roger de 
Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E03  
Montse Bassas 
 

• Scrapbooking 
 
Formació acadèmica 
 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
 
Formació 
Complementària 
 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
 
Perfil Professional 
 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
 
Experiència 
 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
 
Nou de Nou  
www.noudenou.cat 
 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec 
 
 
 
 
 



 
E05  
Sergio Ruiz  
 

• Taller de fotografia i postproducció 
digital 

 
 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de Albarracín) 
 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA: 
 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista Capçalera, 
revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de fotografia institucional, 
publicitària i  periodística per a l'agencia Strategycomm i Ajuntament de Mataró. 
Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista Capçalera. Treballs 
de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, social i institucional.  Professor de 
cursos de fotografia al Centre Tres Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en 
Boet. Realització de reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la revista Report 
Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, 
editorial i industrial. Realització de reportatges a diverses capitals europees i a Athos 
(Grècia) publicats a el Magazine de la Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 2006: Cap de fotografia de l’editorial Capgròs. Treballs 
de fotografia de premsa, reportatge, publicitat, esports, estudi i editorial. 
Realització de curs de fotografia de premsa a l’editorial Capgròs. 
 
- Setembre de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia social i 
col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de reportatges a 
Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 2001: Assistent de fotografia a l’empresa Estudi 
9x12, Barcelona. Treballs de fotografia d’estudi, publicitat, moda, social i industrial. 
Realització del curs de fotografia de muntanya a l’Associació Científico-Excursionista 
de Mataró. 
 



 
E06  
Pau Cuyàs 
 

• Crea el teu espai Web 
 
 

 
Pau Cuyàs és graduat en Disseny per la Universitat de Barcelona i ha realitzat un 
màster en Cinema i Audiovisual Contemporani a la Pompeu Fabra.  
 
Escriu per revistes d’art i disseny, ha treballat en una productora de videoclips 
musicals, en una productora de peces d’art en l’apartat web i comercialització, en 
digitalització d’arxius per alguns Ajuntaments i com a professor substitut en diferents 
universitats. 
 
Ara compagina les seves webs amb projectes propis i un doctorat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E07  
Marc Flynn, Rubén Yuste i Dídac Flores
 

• Teatre musical
 

Marc Flynn 

Direcció artística 

 

Inicia els seus estudis professionals a l'Escola S.T.A.C
Theatre Arts Centre (Regne Unit) i posteriorment a l'Escola AULES 
de Barcelona, on fa classes de cant amb Susanna Domènech i 
Daniel Anglès. Actualment rep classes de coaching amb Elena 
Fortuny i classes de dicció castellana amb Raquel Carballo i
classes de cant amb Felipe Forrastiere. Debuta professionalment 
amb "Un cau de Mil Secrets" dirigit per Roger Julià i Joan Vives. 
Posteriorment s'incorpora al projecte discogràfic "Geronimo 
Stilton & Fantàstics", amb músiques de Manu Guix i produït per 
MUSICA GLOBAL i Grup FOCUS participant al Festival de Cap Roig, 
Teatre Condal, al Temporada Alta i Auditori d'Andorra, entre 

d'altres. Apareix a "Hansel i Gretel" dirigit per Carles de la Rosa del Musical més petit 
2. Protagonitza "Per sobre de totes les cos
de Barcelona, interpretant el paper de Peter. I al 2015 participa com a cantant al 
concert "Nit de Musicals, una nit a Broadway" dirigit per Elisenda Roca i Andreu 
Gallén.  

És professor de l'Aula de Teatre de M
"Pipi Langstrump" amb Lazzigags Produccions.

 

Dídac Flores 

Direcció musical

Va néixer a La Coromina (Cardona) el 23
estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Manresa, 
on va obtenir el grau professional en l'especialitat de piano i 
flauta travessera.

Posteriorment es va formar en cant amb Miquel Manzo i Daniel 
Anglès, dansa a l'escola Coco Comín i interpretació amb Laura Jou 
i Raquel Carballo (dicció castellana).

Actualment rep classes d'interpretació i coaching actoral a Silberstudio. L'any 2009, 
va debutar professionalment a la televisió, al reality
Trinca" (TV3, Gestmusic Endemol) on va resultar ser un dels guanyadors i 
conseqüentment va debutar 
biografia no autoritzada" (2010).

ynn, Rubén Yuste i Dídac Flores

Teatre musical 

Inicia els seus estudis professionals a l'Escola S.T.A.C
Theatre Arts Centre (Regne Unit) i posteriorment a l'Escola AULES 
de Barcelona, on fa classes de cant amb Susanna Domènech i 
Daniel Anglès. Actualment rep classes de coaching amb Elena 
Fortuny i classes de dicció castellana amb Raquel Carballo i
classes de cant amb Felipe Forrastiere. Debuta professionalment 
amb "Un cau de Mil Secrets" dirigit per Roger Julià i Joan Vives. 
Posteriorment s'incorpora al projecte discogràfic "Geronimo 
Stilton & Fantàstics", amb músiques de Manu Guix i produït per 

SICA GLOBAL i Grup FOCUS participant al Festival de Cap Roig, 
Teatre Condal, al Temporada Alta i Auditori d'Andorra, entre 

d'altres. Apareix a "Hansel i Gretel" dirigit per Carles de la Rosa del Musical més petit 
2. Protagonitza "Per sobre de totes les coses" dirigit per Daniel Anglès al Teatre Gaudi 
de Barcelona, interpretant el paper de Peter. I al 2015 participa com a cantant al 
concert "Nit de Musicals, una nit a Broadway" dirigit per Elisenda Roca i Andreu 

És professor de l'Aula de Teatre de Mataró i actualment realitza la gira del musical 
"Pipi Langstrump" amb Lazzigags Produccions. 

Direcció musical 

Va néixer a La Coromina (Cardona) el 23-1-1992. Inicià els seus 
estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Manresa, 

va obtenir el grau professional en l'especialitat de piano i 
flauta travessera. 

Posteriorment es va formar en cant amb Miquel Manzo i Daniel 
Anglès, dansa a l'escola Coco Comín i interpretació amb Laura Jou 
i Raquel Carballo (dicció castellana). 

t rep classes d'interpretació i coaching actoral a Silberstudio. L'any 2009, 
va debutar professionalment a la televisió, al reality-show musical "Buscant La 
Trinca" (TV3, Gestmusic Endemol) on va resultar ser un dels guanyadors i 
conseqüentment va debutar també al cinema com a protagonista a "La Trinca, 
biografia no autoritzada" (2010). 

ynn, Rubén Yuste i Dídac Flores 

Inicia els seus estudis professionals a l'Escola S.T.A.C. Southern 
Theatre Arts Centre (Regne Unit) i posteriorment a l'Escola AULES 
de Barcelona, on fa classes de cant amb Susanna Domènech i 
Daniel Anglès. Actualment rep classes de coaching amb Elena 
Fortuny i classes de dicció castellana amb Raquel Carballo i 
classes de cant amb Felipe Forrastiere. Debuta professionalment 
amb "Un cau de Mil Secrets" dirigit per Roger Julià i Joan Vives. 
Posteriorment s'incorpora al projecte discogràfic "Geronimo 
Stilton & Fantàstics", amb músiques de Manu Guix i produït per 

SICA GLOBAL i Grup FOCUS participant al Festival de Cap Roig, 
Teatre Condal, al Temporada Alta i Auditori d'Andorra, entre 

d'altres. Apareix a "Hansel i Gretel" dirigit per Carles de la Rosa del Musical més petit 
es" dirigit per Daniel Anglès al Teatre Gaudi 

de Barcelona, interpretant el paper de Peter. I al 2015 participa com a cantant al 
concert "Nit de Musicals, una nit a Broadway" dirigit per Elisenda Roca i Andreu 

ataró i actualment realitza la gira del musical 

1992. Inicià els seus 
estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Manresa, 

va obtenir el grau professional en l'especialitat de piano i 

Posteriorment es va formar en cant amb Miquel Manzo i Daniel 
Anglès, dansa a l'escola Coco Comín i interpretació amb Laura Jou 

t rep classes d'interpretació i coaching actoral a Silberstudio. L'any 2009, 
show musical "Buscant La 

Trinca" (TV3, Gestmusic Endemol) on va resultar ser un dels guanyadors i 
també al cinema com a protagonista a "La Trinca, 



Al teatre, ha estat a "Grease, el musical" (2011-2014), dirigit per Coco Comín i Manu 
Guix; "Mar i Cel" (2014-2016) amb Dagoll Dagom, dirigit per Joan Lluíz Bozzo i Joan 
Vives. 

Com a creador, pianista i director musical, "Lo Tuyo y lo mío" (2014-2016) amb la 
companyia ConUnCantoEnLosDientes i també com a compositor i improvitzador, 
"DeadLine, el musical improvisado" (2016) amb la companyia MalRayo Impro. Ha 
format part de varis grups de versions i formacions orquestrals, i actualment és el 
cantant de La Principal De La Bisbal, la cobla-orquestra oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Ruben Yuste 

Direcció coreogràfica 

 

Va començar la seva formació en interpretació i ball als quatre 
anys i s’ha format en les disciplines d’interpretació amb Alejandro 
Catalán i Esteve Robira, teatre musical amb Coco Comin, cant 
amb Juan Antonio Vergel i veu dicció i doblatge amb Roger Pera. 

Va compaginar la seva formació artística amb la carrera de 
Ciències Polítiques i Administració a la Universitat de Barcelona i 
es va especialitzar en comerç i màrqueting amb un màster a 
l’Institut Europeu de Design (IED) 

Ha participat en obres de text com Terra Baixa, Lheroi, El marit 
ve de visita; en musicals com Balansiyyá, Grease, Mamma Mia, 

Spamalot o Els Miserables i ha participat en sèries de televisió com El cor de la 
ciutat, Llegendes urbanes.  

Ha estat premi BWW del públic a millor actor protagonista pel seu paper d’Ash al 
musical Evil Dead i el paper de Malek a Mar i Cel al Teatre Victòria. 

 

 


