
Vaig néixer a Barcelona al 1991. 
Als 15 anys em van regalar 
la meva primera càmera de 

video (una JVC Mini DV). Vaig 
començar a experimentar amb 
programes d’edició, cosa que 
em va fer adquirir les nocions 

bàsiques des de ben jove. Anava 
intuint que la meva vocació 

professional tindria a veure amb 
entretenir i explicar històries des 

del mitjà audiovisual.

Seguint aquesta intuició, em 
vaig matricular en Comunicació 

Audiovisual a Pamplona, a la 
Universitat de Navarra. Em vaig 
graduar l’1 de juny de 2013, i 

des d’aleshores he tingut ocasió 
de treballar a televisió, cinema, 
prensa escrita i digital i, sobre 

tot, projectes propis.

També he hagut d’obrir-me 
pas com a persona versàtil, 

treballant en altres sectors, cosa 
que ha resultat molt enriquidora 
per conèixer món i obrir la meva 

imaginació. 

Josepmaria Anglès
Film & TV

RODATGE DE  
FICCIÓ

2011    

Castelao Pictures, S.L. (Filmax) 
Polseres vermelles 
Meritori de càmera a la unitat d’exteriors del 
rodatge de la segona temporada de la sèrie.  
Col·laboració amb el Dpt de Càmera i DIT. 

ANÀLISI DE  
GUIONS 

2013

Atresmedia Cine 
Grup Atresmedia 
Analista de guions al Dpt. de Continguts 
d’Atresmedia Cine. Notes de desenvolupament  
i millora de guions cinematogràfics. 

REDACCIÓ A  
TELEVISIÓ 

2013

Uniprex TV
Grup Atresmedia 
Especial Navidad 2013 d’Antena 3. 
Ús diari de Dalet i Escaleta digital. 

CRÍTICA DE 
CINEMA 
2014-15

Revista Contraste Audiovisual
Teleespectadors Associats de Catalunya
Més de 50 crítiques de cinema. Versió impresa 
i digital. Maquetació de revista. Gestió web. 
Organització XX Premis Zapping de la TV.

BLOG  
CORPORATIU 

2015-16

Entitats amb Cor
Càritas Diocesana de Barcelona 
Gestió del blog d’Entitats amb Cor, pertanyent  
a Càritas. Maquetació revista L’Informatiu.  
Feina com a autònom.

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ

2016

Kerygma Comunicación, S.L.
A creative growth
Edició de peces audiovisuals. After Effects, Final 
Cut Pro i Premiere. Feina com a autònom.

PRODUCTORA
DE CINEMA

2016

Ikiru Films, S.L.
Fundada el 2004, a Barcelona
Anàlisi i desenvolupament de guions 
cinematogràfics. Tasques de producció de 
diferents projectes. Feina com a autònom.

Experiència audiovisual

Formació
GRAU
2013    

Comunicació Audiovisual
Universitat de Navarra 
MH a Presentació de programes de TV.
MH a Dret de la comunicació.

jmangles91@gmail.com

(+34) 622 511 991

www.jmangles.com
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Què ofereixo?
Creació de contingut: guió 
de ficció, entretenimient, 
documental, informatiu. També 
anàlisi, comentaris i crítiques. 
Escric de pressa i sense errades. 

Direcció, realització i edició de 
video, de forma ràpida i eficaç. 
També sonorització. 

Producció: puc adaptar-me a 
qualsevol departament vinculat 
amb la producció de ficció, 
documental o entreteniment. 

Què busco?
Evolucionar a través de nous 
reptes a l’hora d’explicar històries 
i entretenir.  

Aportar en base a tota la 
meva experiència, tant al món 
audiovisual com a altres sectors.

En definitiva, una oportunitat. 

Com pots  
contractar-me?

1. Contracte laboral. 
2. Beca PIE: programa pràctiques 
de la Universitat de Navarra.  
3. Autònom.

Projectes audiovisuals

Experiència a altres sectors
2015-16 Guia turístic en anglès i espanyol de Tapas Experience 

Barcelona. Sandemans New Europe. Juliol-Gener.

2014 Personal de planta i de barra del pub. Goodman’s Field,  
J.D. Wetherspoon (Londres). Juliol i agost.

2014 Ajudant de cuina: rentaplats i ajudant del xef. Bavarian 
Beerhouse (Londres). Juny. 

2014 Guia i encarregat d’exposició. Exposició “Càritas: 70 anys 
amb un NO per a ningú”. Març i abril. 

2010-12 Professor particular de guitarra clàssica a alumnes de 3r 
i 4t de Medicina de la Universitat de Navarra. 

2010-13 Col·laborador a la Sala Multimèdia de l’Institut d’Idiomes  
de la Universitat de Navarra. 

Pàgines web (disseny i contingut)

The Yllusionist (2009)
Canal de Youtube. Més de 700 sus-
criptors. Videos d’humor.

Cuando volvamos a vernos (2014)
Guió de llargmetratge.  
100 pàgines. Drama juvenil.

De principio a fin (2012)
Curtmetratge. Director i guionista.
Nota universitat: excel·lent. 

Bitllet senzill en va (2014)
Videoclip. Director, compositor  
i operador de càmera. 

Cartas a Jinzhou (2013)
Documental. Guionista i sonidista. 
Projecte fi de grau. Premi del públic  
a la I Lumiére, Pamplona.

Glovity (2015)
Curtmetratge. Director i guionista.
Guanyador II Concurs Creu  
Coberta: Shopping & Shooting. 

TMB és com la vida (2013)
Curtmetratge. Director i actor.
Finalista Subtravelling TMB 2013.

Ya viene Santa Claus (2015)
Curtmetratge. Director,  
guionista i ajudant d’edició.

De la mano de Oswaldo (2014)
Documental. Director i editor. 
1r premi concurs Càritas.

Rodando al Destino (2015)
Documental. Guionista, Ajt. de 
producció i editor.

L’imprevist (2016)
Curtmetratge. Participació 
honorífica al III Concurs Creu  
Coberta: Shopping & Shooting. 

La cantera (2016)
Guió de llargmetratge. Comedia 
dramàtica juvenil. En fase de 
desenvolupament.

Sotaunaestrella.wordpress.com: blog de contingut cultural.

Guionaexamen.blogspot.com: anàlisi de guions de pel·lícules.

Cataloterapia.jimdo.com: pàgina de difusió de música catalana.

1001sentires.blogspot.com: projecte periodístic d’entrevistes. 

Facebook.com/ElsValents: pàgina del grup Els Valents. 

Adobe Premiere
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Final Cut
Adobe After Effects
Avid Media Composer
Mecanografia: 270 p/m
Wordpress, Blogger, Jimdo, Wix

Català: Nadiu
Espanyol: Nadiu
Anglès: Alt (7.5/9 a l’IELTS)
Italià: Mig-Alt

Altres competències
Informàtica

Idiomes
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