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Diplomat en Enginyeria Superior de
Telecomunicacions de Barcelona.
Després d’acabar un màster de Mul-
timedia Hypermedia a París, treba-
lla en una agència web com a disse-
nyador/desenvolupador Flash (Dis-
seny + interactivitat). Tres anys i mig
d’experiència professional a Grey
Interactive (del grup Grey, posteri-
orment Fullsix Paris). Especialitzat
en Flash, uneix el seu interès per
la informàtica (programació i in-
teractivitat) amb el costat més grà-
fic (il·lustració, animació, disseny
i vídeo). Amb els avenços a nivell
d’estàndards, treballa també en pro-
jectes HTML, CSS i Javascript, amb
les noves capacitats dels estàndards,
diversos navegadors i nous dispo-
sitius. Dos anys més d’experiència
en empresa (Nurun France) i qua-
tre més com a autònom, deixa París
per tornar a Barcelona durant dos
anys. Actualment viu a Bangkok, on
continua treballant com a autònom.
Ha treballat per a agències web com
Grey Interactive, Fullsix, Nurun, Eu-
ro RSCG, Saatchi & Saatchi; i té cli-
ents com Armani, BBC, Chanel, Dis-
ney, Louis Vuitton, Nutella, etc.

Enginyer tècnic per la Universitat
d’Oviedo, soci fundador de [Q] in-
teractiva (www.q-interactiva.com)
i Infocket (www.infocket.com). Tre-
balla com a director de projectes i
desenvolupador i s’interessa especi-
alment per experiència d’usuari, dis-
seny d’interfícies i treball amb dispo-
sitius mòbils. Mànager de BlocketPC
(Grup Oficial de Mòbils i Disposi-
tius per a Adobe a Espanya) i de la
comunitat Subflash, on organitza
des de fa deu anys els Tallers d’Estiu
Subflash per diverses localitats es-
panyoles. És habitual trobar-lo en
esdeveniments nacionals i interna-
cionals relacionats amb dispositius
(com a assistent o com a ponent)
i ha estat speaker a BlackBerry Dev-
Con Americas (2011), Adobe MAX
Chicago (2007), European eLear-
ning Summit (2008) i Adobe Live
(2007), entre d’altres.
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