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Marcos Bermejo Jesús Mejuto Marc Verdera

És programador des del 2005. Ha
treballat en diversos llenguatges,
principalment VB.net i més recent-
ment PHP. Els darrers dos anys ha
fet formació i aprenentatge de me-
todologies àgils; va fer el curs Pro-
fessional scrum developer de la
scrum.org, impartit per José Luis So-
ria, i el curs de Coaching d’equips
àgils, impartit per Ángel Medini-
lla. Actualment treballa a Runroom,
com a Scrum màster i també com a
programador desenvolupant aplica-
cions web.

És un apassionat de la seva feina. Ha
desenvolupat programari per a un
gran nombre de marques i clients
en –i per a– agències, estudis i con-
sultories i, des del 2010, desenvo-
lupa també des de la seva pròpia
empresa, Digito cero, nou desen-
volupament web. Ha cursat estudis
de Multimèdia i Fotografia, assigna-
tures d’Enginyeria Informàtica i es
considera un estudiant autodidac-
te devorador de llibres. En el dia a
dia utilitza llenguatges com Javas-
cript, PHP, Python, Ruby, SQL, Bash
i programes com Vim, Ssh i Git. En
el temps lliure experimenta amb D,
Haskell i Ocaml. Quan no programa
es dedica a la música, a aprendre
idiomes i al lindy hop.

Després d’haver estudiat Disseny
gràfic i multimèdia, va comen-
çar a treballar en una petita agèn-
cia interactiva fa deu anys. Des
d’aleshores, ha treballat en diferents
agències interactives a Barcelona,
passant per consultories, agències
creatives i empreses de televisió in-
teractiva. Després de fer un màster
multimèdia i un postgrau en crea-
tivitat publicitària, ha fundat el seu
propi estudi i treballa en temes de
branding, web, aplicacions mòbils,
consultoria en línia i publicitat in-
teractiva. Al llarg de la seva trajec-
tòria ha treballat amb clients com
l’Ajuntament de Barcelona, la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, el
Banc Sabadell, Repsol, Gas Natural,
Chupa Chups, Vueling, Ceac, Tele-
fónica, La Salle, Patrimoni de Cata-
lunya, Crèdit Andorrà o Home En-
glish.
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2. Disseny d’una aplicació iPhone

3. Disseny d’una interfície per a smart TV
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