
CURRÍCULUM VITAE   
       
 
NOM: Cristina Mallafré Comadran 
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ESTUDIS REALITZATS (Formació reglada) 

 
§ Cicle Formatiu de grau superior: Obtenint el títol de Tècnica Superior en Disseny Gràfic i Producció Editorial 

(1996-1998), realitzat al centre IES Agustí Serra i Fontanet de Sabadell. 
 

§ BUP i COU (inclòs les PAAU): Finalitzat l’any 1996 i realitzat en el centre Sant Nicolau de Sabadell. 
 

 
ALTRES ESTUDIS (Formació no reglada) 
 

§ ESEC, Institut de Formació Empresarial, de Sabadell (Barcelona) 
 

1. Photoshop 5 : Curs de 80 hores realitzat l’any 1999. (Entorn PC). 

2. Disseny gràfic. Creació, Edició i Publicació Digital: Utilitzant els programes Photoshop, InDesign, Corel 
Draw, GoLive. Curs de 160 hores realitzat l’any 2000. (Entorn PC). 

3. Marketing Aplicat: Curs de 60 hores amb projecte final realitzat l’any 2001-2002. 

4. Internet-Disseny Pàgines Web: Utilitzant el programa GoLive, Photoshop, Internet Explorer. Curs de 60 
hores realitzat l’any 2002. (Entorn PC). 

 
§ Escola Illa, de Sabadell (Barcelona)  

1. Curs de fotografia durant l’any 2004 (octubre-juny).  
 

§ :FAQ, Coaching tecnològic pel disseny gràfic (Barcelona) 

1. Curs de maquetació de Revistes digitals per a l'iPad Adobe i tabletes durant el mes de gener de 2013. 

2. HTML i CSS per a dissenyadors FAQ durant el mes d'abril de 2013. 

3. Wordpress per a dissenyadors FAQ durant el mes de maig de 2013. 
 
 
CONEIXEMENTS INFORMÀTICS 
 

§ Entorn PC: Office (avançat), Internet (avançat), Pack Adobe CS (avançat), Html i CSS (bàsic) 
§ Entorn MAC: Office (avançat), Internet (avançat), Pack Adobe CS (avançat), Html i CSS (bàsic) 

 
    
IDIOMES 
 

§ Català: Escrit i parlat perfectament 
§ Castellà: Escrit i parlat perfectament 
§ Anglès: Cinquè curs a l’Escola Oficial d’Idiomes. (Nivell First Certificate) 

 



EXPERIÈNCIA LABORAL COM A AUTÒNOMA 
 

§ Seucri Associats S.L. (2004 - Octubre 2010):    
Direcció de l'empresa: gestió de la documentació i tasques administratives de l'empresa | Dirigir diferents 
productes editorials i gràfics | Coordinar tot el procés de producció (disseny i contractació de serveis externs). 
 
 
EXPERIÈNCIA LABORAL 
 

§ Duran Fotografia, S.L. (Juliol 2014 - Actualitat):  
Tasques de disseny gràfic, retoc fotogràfic i maquetació en estudi fotogràfic especialitzat en el món de la moda. 
Actualització i manteniment de pàgina web. 
 

§ IPTecno Videovigilància S.L. (Novembre 2013 - Juliol 2014):  
Tasques de disseny gràfic, maquetació del catàleg anual de productes i d'altres i actualització de pàgina web en 
el departament de màrqueting d'una empresa de videovigilància. 
 

§ Coneinn Marketing S.L. (Setembre 2010 - Octubre 2012):   
Responsabilitat en l’empresa: 
Maquetació, realització i adaptació del disseny dels packagings | Disseny gràfic i realització de la decoració de 
l’stand per a les fires d’alimentació | Disseny gràfic i realització de la decoració en diferents punts de venta | 
Reforç en el desenvolupament del disseny de nova marca i producte.  
Finalització de contracte per comiat col·lectiu. 
 

§ Diari Ultima Hora (Grup Serra) (Març 2008 - Juliol 2009):  
Responsabilitat en l’empresa: 
Maquetació i realització d’anuncis | Reforç d’altres tasques dins del departament, com ara promocions 
publicitàries, maquetació d’altres edicions, continguts i imatges per a web... | Muntatge d’anuncis a les pròpies 
pàgines del diari.   
 

§ Fons Formació Zona Mediterrània S.L.L.:  
Impartir un curs d’Iniciació a Internet de 60 hores durant el gener / febrer de 2008. 
 

§ AP Photo Industries S.L. (Juliol 2004 - Febrer 2007):   
Responsabilitat en l’empresa: 
Maquetació de catàlegs i ofertes de temporada | Pòsters i muntatges d’estands a fires de fotografia i adaptació 
de logotips per a la personalització de CDs | Disseny i adaptació per a càmeres d’un sol ús i caixes de rodets 
fotogràfics | Anuncis de la pròpia empresa per a diferents revistes del sector | Manteniment de les fotografies 
de la web. 
 

§ EDICIONES PRESS GRAPH, S.L. (Febrer 2003 - Desembre 2003):  
Responsabilitat en l’empresa: 
Maquetació de les revistes tècniques Pressgraph, Infopack, Pressgraph Serigrafía i Reprografía Actual, entorn 
Macintosh | Col·laboració a la revista “artegrafica” realitzada per Amèrica Sanchez | Retoc i escaneig d’imatges | 
Retoc i realització d’anuncis publicitaris | Actualització i tractament de la imatge corporativa i papereria de la 
pròpia empresa. 
 

§ DOMFIL, Catálogos Temáticos Internacionales, S.L. (Juny 1998 - Gener 2003):   
Responsabilitat en l’empresa: 
Escaneig i retoc d’imatges | Maquetació entorn Macintosh | Selecció d’alumnes en conveni de pràctiques | 
Formació i reciclatge dels treballadors | Controlar l’entrada i sortida d’originals | Seguiment i correccions 
necessàries en la impressió dels propis catàlegs. 
Demanar referències a Joan Domingo Brualla al telèfon 93 727 74 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGUNS PROJECTES REALITZATS: 
 

§ Col·laboració en la maquetació d’un article de la revista científica “Macromoleculas”, d’àmbit internacional. 
§ Maquetació d’un llibre per a la UPC, que es troba a la següent pàgina web: 

http://www.springer.com/east/home/education/language+education?SGWID=5-40413-22-81597230-0 
§ Disseny i maquetació d’una revista anual per al Centre d’estudis Locals del Vilosell. Demanar referències a 

Vicenç Aguado al telèfon 606 995 625. 
§ Disseny i maquetació de la Guia “Barcelona+10. El Procés Euromediterrani.” per al  Parlament Europeu 

publicat el mes d’octubre de 2005.  Demanar referències a Maria Badia al telèfon 0032 22 84 76 82. 
§ Disseny i maquetació del díptic de les Jornades “LA CULTURA A LA UNIÓ EUROPEA. Les possibilitats d’un 

mercat intel·ligent” per al Parlament Europeu publicat el dia 8 de maig de 2006. 
§ Disseny i maquetació del targetó de la conferència-debat “CULTURA: EXCEPCIÓ O DIVERSITAT. 

Consideracions entorn dels acords de la Ronda de Doha” per al Parlament Europeu publicat el dia 15 de 
març de 2007. 

§ Disseny i maquetació del llibre “VUIT REFLEXIONS SOBRE EL FUTUR DE LA UNIÓ EUROPEA. TOGETHER 
SINCE 1957” per al Parlament Europeu publicat el març de 2007. 

§ Disseny i maquetació del targetó “CIUTADANS, MUNICIPIS I UNIÓ EUROPEA. Teixint complicitats des d’una 
visió progressista” per al Parlament Europeu publicat l’abril del 2007. 

§ Disseny i maquetació del targetó “UNIÓ EUROPEA: MIG SEGLE DE CONVIVÈNCIA. Pas a pas cap a l’Europa 
federal” per al Parlament Europeu publicat l’abril del 2007. 

§ Disseny i maquetació dels targetons de la sèrie de “diàlegs: NOVES FORMES DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA A 
EUROPA” juntament amb el seu llibre publicat el setembre del 2007; el segon targetó “diàlegs: CIÈNCIA I DONA A 
LA UNIÓ EUROPEA”, celebrat el 13/12/2007, i el tercer targetó “diàlegs: MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
DEMOCRÀCIA A EUROPA”, celebrat el 7/2/2008 per al Parlament Europeu. 

§ Disseny i maquetació dels targetons i díptics de la conferència “PER UNA NOVA EUROPA SOCIAL”, que se 
celebrarà el 29/1/2008 per al Parlament Europeu. 

§ Col·laboració diària desde l’any 2004 amb la copisteria i impremta digital IMPRIMA, S.L. de Sabadell.  
Demanar referències a Sergi Codesal al telèfon 666 472 798. 

§ Col·laboració amb l’empresa editorial Grafic Set. Publicitat. Comunicació i Imatge, S.L. de Sabadell.  
§ Col·laboració amb l’empresa RAVENTÓS, textile transfers, S.L. de Sabadell.  
§ Disseny i maquetació de catàlegs periòdics per l’agència de viatges FRA DIAVOLO especialitzada en paquets 

culturals de luxe i basats en concerts de música clàssica mundials.   
§ Col·laboració intensa a l’estudi de disseny gràfic IMAGINARTE.NET realitzant diferents projectes editorials. 
§ Col·laboració amb l’empresa majorista de fotografia AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. 
§ Disseny i imatge dels diferents projectes de MANS UNIDES SABADELL. 

 
 
 
AFECCIONS I ALTRES CONEIXEMENTS 
 

§ Fotografia. 
§ 5è de solfeig i teoria de la música i 6è de piano. 
§ Lectura i esports en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Mallafré Comadran 
Sabadell, 17 de març de 2019 

 
 
 


