El meu nom és Alexandre Monteys Montblanch, i tot i que sembla
que pugui ser l’arxiduc de les terres altes del Penedès, només sóc un
dissenyador gràfic, aficionat a l’enquadernació, la fotografia i amant
dels processos manuals. I sóc de Barcelona, no del Penedès.
La meva vida ha donat moltes voltes: després de passar per la
universitat provant sort amb l’enginyeria tècnica industrial mecànica, i
posteriorment amb el disseny de producte, em vaig haver d’incorporar
al món laboral de la construcció. Sí, sí: la construcció. Però això no
s’acaba aquí! He treballat de cambrer, de professor de repàs, de
cambrer un altre cop, de guixaire, de pintor i de cambrer per enèsima
vegada.
Un cop vaig tenir l’oportunitat de tornar a estudiar, el disseny gràfic ja
havia passat a formar part de la meva vida quotidiana, així que em vaig
matricular a l’escola EASD Pau Gargallo de Badalona, del que m’he
encarregat del seu servei de reprografia durant dos anys.
Tota aquesta experiència prèvia em serveix com a base de dades
personal i ha configurat el meu caràcter, fent de mi una persona
seriosa, responsable i exigent, que té molt en compte els processos
tècnics i de producció.
Sóc un apassionat de les arts tradicionals amb aplicacions actuals,
com el lettering, el letterpress o l’enquadernació artesanal, i tot això
es nota en molts dels meus projectes, encara que el món digital ha
passat a formar part del meu dia a dia. No t’ho creus? Mira això ; )
He participat en projectes en equip com NAU3, organitzat des de
l’escola entre alumnes i professors, ocupant-me de l’organització,
disseny i producció d’aquestes jornades d’art i disseny, que inclouen
tallers i conferències de professionals del sector com Ivan Castro,
Domestic Data Streamers, Lo Siento, Tascansaia, Guillem Ferran, Les
Chevalets…
També he dut a terme projectes com a dissenyador freelance (aquest
meravellós col·lectiu de treballadors autònoms que no arriben a final
de mes). Sobretot he desenvolupat projectes d’identitat, treballant
directament amb el client, proveïdors i col·laboradors externs.
Cada projecte té el seu propi caràcter i sóc capaç d’adaptar-me a les
necessitats de cadascun d’ells. Si vols comptar amb mi o simplement
em vols conèixer, fem un cafè?
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Mira mamlaa,
surto a
tele!

EXPERIÈNCIA LABORAL

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

BCNscience (Barcelona)
6 primers mesos de dissenyador gràfic creatiu
Des de desembre 2016, dissenyador gràfic, director d’art i director d’equip

2012 - 2015

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària
Estudis finalitzats

2015 - 2016

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Tècnic en servei de reprografia de l’escola Pau Gargallo
Impressions de petit i gran format amb sistemes làser i inkjet

2007 - 2009

EASD Llotja (Barcelona)
Ensenyament Superior de Disseny especialitat en Disseny de Producte
Finalitzats els dos primers cursos de la titulació

2015 - 2016

Freelance
Dissenyador gràfic

2005 - 2007

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS, Barcelona)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica
Finalitzat el primer curs de l’especialitat

2003 - 2005

Institució Pere Vergés (Badalona)
Batxillerat modalitat Tecnològic
Proves PAU

juny 2016 - actual

Estiu 2015
2014 - 2015

Lillo Pico (Badalona)
Cambrer de gelateria i orxateria
EASD Pau Gargallo (Badalona)
Tècnic en servei de reprografia de l’escola Pau Gargallo
Impressions de petit i gran format amb sistemes làser i inkjet

Estiu 2014

Lillo Pico (Badalona)
Cambrer de gelateria i orxateria

2013-2014

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Tècnic en servei de reprografia de l’escola Pau Gargallo
Impressions de petit i gran format amb sistemes làser i inkjet

Estiu 2013
2009 - 2012

Lillo Pico (Badalona)
Cambrer de gelateria i orxateria
Autònom
Instal·lador de guix laminat (pladur) i derivats
Realitzar tot tipus de treballs amb pladur (sostres, envans, trasdosats...)
i sostres desmontables

2007 - 2009

Restaurant Sant Anastasi (Colors Sound Project)
Restaurant de carta al Port Esportiu de Badalona
Cambrer de sala. Elaboració de cocktails en terrassa chill-out

2005 - 2007

Safis Sports SL
Monitor d’estudi assistit a l’institut IES M. Vázquez Montalbán
Professor d’estudi assistit a grups reduïts d’alumnes d’ESO. Suport als
alumnes en la realització de les seves tasques

CAPACITATS I APTITUTS
idiomes
informàtica

fotografia
aptituds

altres

Català i castellà: llengües maternes
Anglès: escrit i parlat
Domini de l’entorn Mac i Windows
Software: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia Freehand, Adobe Flash, Adobe
Dreamweaver, Adobe Premiere, Adobe Fireworks, entorn Wordpress
Nivell avançat amb càmera rèflex-digital i càmera híbrida
Bona capacitat per assumir responsabilitats, aportar iniciatives i afavorir la
cohesió en un entorn de treball en equip.
Concentració i constància per assolir objectius i predisposat per assumir
nous reptes professionals.
Facilitat per a les relacions personals, el servei i l’atenció al públic i
competència social.
Carnet de conduïr B
Vehicle propi
No fumador
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