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V. 10.2015

El meu tarannà professional és de compromís vocacional. Obtenir resultats òptims essencials per a desenvolupar els trets
d'originalitat i capacitat comunicativa, són la meva gran motivació. De forma innata assoleixo resultats de destacable elegància
en qualsevol tipus de treball creatiu. D'altra banda, la meva autonomia proactiva es veu millorada en un bon treball de grup.
Les meves habilitats es troben en plena expansió, no hi ha dia que no aprengui una faceta nova professionalment. Amb una
actitud oberta i flexible m'adapto a nous continguts reciclant-me en noves àrees. Des de l'inici de la meva formació he tractat
amb programari informàtic, per tant, la realització tècnica és un dels grans punts forts en el meu bagatge.
Els meus camps preferits són la comunicació gràfica, el dibuix i el disseny conceptual amb una autèntica passió per la fotografia. També he perfeccionat la meva creació en l'àrea del còmic durant tres anys a l'escola Joso de Barcelona.
Convido a visitar la meva web: WWW.MASIGN.CO, estaré encantat de presentar-vos projectes inèdits en una reunió amistosa.
Miquel Àngel

EXPERIENCIA DETALLADA
01.2014 - 03.2015 — 15 mesos
TGD Agència comunicació. Dissenyador multisuport i il·lustrador. Destacats creats íntegrament:
▪ Packaging de productes BRA i MONIX com el BRA SAFE, la COLORSTEEL, PRIOR, la NEWSTAR... amb el
disseny íntegre des de zero de logos, alguns troquels, instruccions de producte amb il·lustracions, pictogrames, anuncis de revista, els catàlegs del 2014-2015 i un receptari: Cocina con BRA.
▪ Maquetació de seccions i muntatge d’anuncis per la revista Cultura i Paisatge n8.
▪ Maquetació i disseny de plantilles Indesign per 3 llibres de Fundación Democrática y Gobierno Local.
▪ Il·lustració i disseny del cartell Fira del Vent 2014 amb el prospecte d’activitats.
▪ Imatge i línia gràfica BUS VALLS 50 Aniversari, per aplicar a l’autobús urbà.
▪ Creació de 7 icones per web anti-plagues SAHICASA.
▪ Webs Wordpress, muntatge i manteniment: www.tgdinteractius.net/wordpress incloses creació de les
imatges visuals i icones. Muntatge de www.onment.com/wordpress.
▪ Entre altres projectes: disseny de tríptics, butlletins e-mail, retocs d’imatge/fotografia digital, muntador
i preparació d’originals per impremta o digital.
01.2010 - 09.2015 — 60 mesos*
MASIGN Freelancer. Dissenyador multisuport i il·lustrador. Destacats de gran envergadura:
▪ Il·lustracions vectorials técniques de peses industrials (injecció) per cátalegs i web, ALLPER (2015).
http://masign.co/Project.php?id=197&fil=-1
Chronicles, videojoc (2015).
▪ Disseny digital d’interface de pantalla i il·lustració del logotip de Distant
▪ Mapa il·lustrat infográfic d’unes finques a vista d’ocell, interpretació gràfica d’un terreny (2015).
l’obragn/photos/pb.223096157828924.-2207520000.1442405331./503143976490806/?type=3&theater
Els Pastorets, Valls (2015).
▪ Creació i il·lustració de temàtica infernal per un fons d’escenari perhttps://www.facebook.com/madesi
▪ Disseny conceptual d’un kart per BRB Karts (prototip del 2013).
▪ 394 Il·lustracións vectorials per catàleg Llums de nadal 2014, Grupo Innion (2013).
l’Abadia de Figuerola (2012).
▪ Disseny web, imagotip, mapes infogràfics i fotografia d’espais perhttp://masign.co/Project.php?id=178&fil=-1
http://masign.co/Project.php?id=148&fil=-1
Justice Zero, videojoc (2011).
▪ Disseny de textures per models 3D i dos escenaris de Divine
▪ Il·lustració vectorial i retrats artístics originals per clients privats. (2010-2011).
http://masign.co/Project.php?id=134&fil=1
G IG (2010).
▪ Disseny i Il·lustracions per més de 30 samarretes de la propia marca
09.2009 - 03.2011 — 18 mesos*
Fons Formació.
▪ Professor d’Illlustrator i Photoshop amb inclusió teòrica de les disciplines del disseny i la fotografia, en
el centre Fons Formació, Tarragona i particulars. Cursos de 2-3 mesos, 2 a 20 alumnes.
PRÀCTIQUES

— 6 mesos
Belles Arts, Barcelona. Pràctiques:
▪ Fotografia d’estudi, Il·luminació i postprocessos digital/analògic (1 mesos, 2008).
Castellnet, serveis de neteja S.L, St. Vicenç de Castellet (1 mes, 2008).
▪ Re-branding per ahttp://masign.co/Project.php?id=128&fil=-1
▪ Esdeveniment al CCCB BARCELONA, disseny de l’estand i estratègies (1 mes, 2007).
http://masign.co/Project.php?id=120&fil=4
Gaming Community, Emblema i il·lustracions per web internacional (1 mesos, 2007).
▪ TPW
MTX Mertxe Hernandez, BARCELONA (1 mesos, 2007).
▪ Re-branding i web botiga de la dissenyadora http://masign.co/Project.php?id=125&fil=4
▪ Temps de Flors, GIRONA. Co-creació Land Art amb artistes internacionals (1 mes, 2004).

CONCURSOS

— Premis
http://masign.co/Project.php?id=122&fil=-1
Bombay Shapphire disseny copa còctel, nivell internacional (2008).
▪ Finalista a
er
http://masign.co/Project.php?id=118&fil=-1
▪ 1 Premi del 3er Concurs
de Disseny de joguets d’AIJU, nivell estatal (2007).
on
http://masign.co/Project.php?id=106&fil=-1
▪ 2 Premi Concurs
Còmic 7 de Manresa, nivell local (2003).

*Experiencia no continua.

