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Graduada en Art Dramàtic per l’ESADIB
Idiomes: Català, Castellà i Anglès
Altres: Carnet B i vehicle propi
Experiència teatral
1. 2007: participació en el taller de Patricia Trapero Los monólogos de la Vagina a la UIB.
2. de dir-se Ernest, El malalt imaginari i Les troianes (EstudiZero), entre d’altres.
3. 2010-2011: participació en La gran Nit de Lurdes G (en el paper de Mònica) en el
Teatre de Manacor.
4. 2012: participació en El diari d’Anna Frank (en el paper de Miep) en el Teatre de
Manacor.
5. ESADIB:
 2009: Monòlegs basats en els testimonis de Pensava que el meu pare era Déu, de
Paul Auster.
 2010: Escenes de creació, interpretació de texts clàssics i treball de personatges
amb escenes de Karl Valentin.
 2011: Dèdal, Taller de Creació, i L’esfondrament del Titanic, de H. Ensenszberger.
 2012: Projecte Becket, recull de textos dramàtics curts de Samuel Beckett (Teatre
Principal de Palma).
 2013: Ricard (en el paper d’Elisabeth), adaptació de Ricard III de William
Shakespeare (Teatre Principal de Palma).
Experiència audiovisual
- Figuració en la sèrie d’IB3 TV Illes de llegenda, participació en diversos concursos d’IB3
TV (Scrabble, Perseverance,...) i vàries entrevistes per l’Informatiu d’IB3 TV, aparició en
el programa Ítaca de TV de Mallorca i a l’Informatiu Balear de TVE.
- Març 2011: Curs Interpretación ante la cámara amb Tonucha Vidal.
- Novembre-Desembre 2011: participació com a oradora al programa de TV de Cuatro El
Comecocos, concurs de debat i oratòria amb Ruth Jiménez, Mercedes Milà i Albert
Rivera. Segona classificada, disset programes de permanència (total).
- 27 de Novembre de 2011: intervenció en el debat socio-polític del programa La Noria
(Telecinco), presentat per Jordi González, amb Maria Antonia Iglesias i Isabel Duran.
- Juny 2014: Curs Interpretació davant la càmera amb Toni Bestard i Joan Miquel Artigues.
- 2014: Presentadora/Professora virtual per Autoescuela SuperExpress.
- Nombroses col·laboracions amb Toni Bestard com a actriu en el rodatge de pràctiques i
curts de les escoles d’audiovisuals EDIB i CESAG.
ALTRES




Actualment treball com a speaker al show de lleons marins i dofins de
MARINELAND MALLORCA, zoo marí del grup ASPRO.
Gran experiència en presentació d’esdeveniments en directe i animació infantil
i per adults.

