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La meva carrera professional sempre ha girat entorn del món editorial. He
treballat en la secció de producció en diferents diaris i editorials utilitzant
programes d’arts gràfiques com: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat
i més. Actualment em continu reciclant i formant en aquest camp, ampliant
els meus coneixements cap a les noves tecnologies, com les Publicacions
Digitals. També em dedico al disseny i creació de Vitralls estanyats, que és
la meva gran passió.

PURI GIMÉNEZ TORRES
Santa Maria de Martorelles

maquetació i envio final de pàgines a rotativa.
Responsable del tancament de les edicions de la
comarca d’Osona del Punt de Venda (Punt de Venda,
Punt de Venda Habitatge i Punt de Venda Decoració).

18/11/1973
617 092 878
purigt73@gmail.com

1991 - 1999: Periòdic Hora Nova. (Figueres).
Maquetadora.
Funcions: Producció d’anuncis, maquetació del periòdic
i suplements. Responsable d’anuncis classificats i retoc
manual de fotolits.

FORMACIÓ
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN ARTS GRÀFIQUES
2009 - actualment: Disseny i creació de vitralls
estanyats.

2014: Tractament i maquetació d’elements gràfics
en preimpressió.
Certificat de Professionalitat. Fundació d’Industries
Gràfiques Antoni Algueró. (630 hores)

2019 - actualment: Tot és disseny!
Disseny editorial.

2012: Curs de Photoshop Avançat per a mitjans
audiovisuals. CIFO Cobalto. (90 hores)

2016 - 2016: Editorial Vicens Vives.
(Editorial de llibres de text). (Barcelona).
Maquetadora.
Funcions: Maquetació de llibres de text desde
l’inici fins al tancament del llibre.

2009: Curs de Fotografía Digital. Academia Editrain.
(64 hores)

2014 - 2014: Serveis Gràfics Bramona
(pràctiques professionals, 5 setmanes). (Barcelona).
Funcions: Vinil decoratiu. Acabats de laminats i
plastificats de gran format.

2004: Curs de Retoc digital i escaneig
d’imatges. CIFO Cobalto. (185 hores)

2007 - 2009: Castellnou Edicions.
(Editorial de llibres de text). (Barcelona).
Maquetadora.
Funcions: Maquetació de libres de text des de l’inici fins
al tancament del llibre.

Castellà: natiu. Català: Nivell C
Carnet B i cotxe propi

2006: Curs de Professional de Disseny Gràfic.
Crea Formación. (102 hores)

IDIOMES I ALTRES

PROGRAMES
Coneixements:

2006 - 2007: Verlag Automóbil Wirtschaft
(Editoral de manuals tècnics). (Martorell).
Tècnica en preimpressió.
Funcions: Maquetació de manuals tècnics. Retoc digital
de fotografies.
Nocions:
1999 - 2004: El Punt Avui.
Maquetadora.
Departament de Producció.
Funcions: Producció i disseny d’anuncis classificats,

