HOLA!
Sóc la Lu, dissenyadora gràfica i directora d’art. Actualment formo part de
l’equip d’Etselquemenges, una revista digital sobre alimentació i salut en català.
Visc a Mataró des de l’any 2016 i és aquí on hi tinc la parella i part dels amics.
Vaig néixer a Arenys de Munt (sí, el poble llavor).
Addicta al Twitter, al cafè, als colors Pantone i a superar reptes.

LOURDES
BIGORRA
Somiadora

Dissenyadora gràfica
Directora d’art
Il·lustradora

Em presento com a candidata de Primàries Mataró per responsabilitat civil i
per compromís personal amb el Referèndum de l’1O. Perquè ja n’estic farta
d’interessos de partits que no tenen cap interès en declarar la Independència
de Catalunya. Perquè ens han enganyat i perquè ja n’hi ha prou. Perquè
sense la República mai podrem alliberar els nostres presos.
Per Mataró no tinc cap programa però si un desig de fer-la créixer com a ciutat
d’oportunitats, participativa, respectuosa i sostenible.
No en tinc ni idea de política i no he militat en cap partit perquè mai he pogut
estar 100% d’acord amb les idees d’un color que no fos el lila feminista.
Col·laborar en el disseny d’una nova manera de fer política és un projecte al
que no puc dir que no i si els polítics que tenim ara no ho fan, ens haurem
d’arremangar nosaltres.
Som-hi?

FORMACIÓ
2004-2006
Màster en Disseny Gràfic General.
		IDEP, Barcelona.

16 | 04 | 1982
Arenys de Munt
De Mataró,
des del gener 2016
https://twitter.com/
lourdesbigorra
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2000-2005
		

Llicenciatura de Belles Arts, especialitat disseny.
Universitat de Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2018-actualitat
		
		
		

ETSELQUEMENGES, SL.
Revista Digital sobre Salut i Nutrició en català.
Disseny gràfic, direcció d’art i maquetació editorial.
Disseny web - Experiència d’usuari (UX).

2014-2018
		
		
		
		
		
		

NOMON DESIGN, SL.
Disseny gràfic, direcció d’art i gestió de comptes. 		
Desenvolupament de projectes de packaging i branding
per marques com MiquelRius, Lékué, Rayen, Apli o 		
Agatha Ruiz de la Prada, entre altres.
Direcció de sessions fotogràfiques.
Maquetació de catàlegs corporatius.
Il·lustració i disseny d’estampats.		

2014-2016
		
		

APLI, SA.
Disseny gràfic i packaging d’articles de papereria. 		
Creació de col·leccions de patterns per Scrapbooking.

2005-2013
EDITORIAL ALPINA, SL.
		Direcció creativa.
		
Disseny editorial i publicitari.
		
Arts finals i control d’impremta.
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RIC & VIER, SL.
Pràctiques de disseny gràfic i publicitat.		

