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FORMACIÓ 
 
2016              Valerie de la Dehesa - Tallers educacional “Mujeres Arbol”. Hangar a Barcelona.   
                      Capsulas bàsiques de Video. Profesor: Kikol Grau. Hangar a Barcelona.  

2015              VI Curs de Comissariat i Gestió d’Exposicions  a ACCA-AICA Catalonia. 

2011 Taller de Gestió Cultural 2.0. Cultura Generalitat a Tarragona. 

2009  Curs: Espais per l’experiència Cultural DCMC a Tarragona. 

2004 · 2005 Postgrau Tècniques Pictòriques a l’EADT de Tarragona 

1999 · 2004 Monogràfics de Gravat a l’EADT de Tarragona. 

1984  Graduada Pintura al Mur. Llotja de Barcelona. 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
2012  Producció i Acció Artística a l’espai públic MercArt. 

Organització del 3r Opening Contemporary Art. Regala’t Art. 
2011 Taller d’art per a joves. Art Contemporani Fem el nostre relat“ al  

programa públic de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Tarragona a l’estudi de l’artista 

Merceria 4. 

Producció i gestió II Opening Contemporany Art. Merceria, 4.  

2010 Tallers d’art per a joves. “Iniciació al gravat” (procés  

d’estampació). Andy Warhol al programa públic de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de 

Tarragona. Al taller de l’artista: Merceria 4. 

Producció i gestió del I Opening Contemporary Art. Merceria 4. 

 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS: 
 
2015              “UniversUs” TINGLADO 4 del Port de Tarragona CEMAPT. 
2014  “Universus” Palau Bofarull de Reus de la Diputació de Tarragona. 

2014  “Entre el cel i la terra” Àrea de Direcció de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya a Tarragona 

2011 “Espais Privats” Exposició New York. Hotel Imperial Tàrraco. 
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EXPOSICIONS COL·LECTIVES 
 
2017             Exposicio co.lectiva  SITT al Tinglado 1 Moll de costa  de Tarragona. 

  

2016             Plural Femeni- La consolidacio. Museu d’Art Modern de Tarragona. 
                     XXIV Premi Telax. Galeria Antoni Pinyol de Reus.  

 

2015              “Absencia “  Castell Lluis d’Icart. Torredembarra. 
 
2014  Arte para un #abortolibre Plataforma Internet Facebook  

Biennal d’Art Premi Tapiró · Museu d’Art Modern de Tarragona 

X Tallers Oberts La Volta del Pallol Tarragona. 

 
2013 Galeria Tarraco, Artistes IX Tallers Oberts de la Part Alta de  

Tarragona. 

Mercat del Fòrum Art Nadal Artistes de Tarragona. 

 

2012  Galeria Antoni Pinyol Reus.  

Exposició Col·lectiva Premi Telax. 

Antic Ajuntament de Tarragona.  

Exposició col·lectiva VIII Tallers Oberts Part Alta. 

Broadway. 421w 56st Nova York. USA 

 

2011 2on Opening Contemporary Art Part Alta Tarragona, “12 Creadores”  

Merceria 4. 

Col·legi Enginyers industrial de Tarragona.  

Artistes VII Tallers Oberts Part Alta. 

 

2010 Col·legi Enginyers Industrials de Tarragona.  

VI Tallers Oberts dels Artistes de la Part Alta. 

 


