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| QUI SOM | 
LABOINA PRODUCCIONS és una productora audiovisual amb base a Barcelona, consolidada a la tardor del 2016.  
Produïm contingut cinematogràfic i publicitari per a empreses o entitats que volen mostrar el seu producte a l’espectador. 

| XAVIER PIJUAN |  
productor i realitzador 

N a s c u t a Te r r a s s a . Va e s t u d i a r 

arquitectura a Barcelona i va treballar 

com a arquitecte durant 10 anys abans 

d’iniciar la seva carrera cinematogràfica. 

A l’estiu de 2012 decideix donar un nou 

rumb a la seva vida i es matricula a 

l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). 

Ben aviat aquesta arriscada decisió 

comença a donar els seus fruits, doncs els 

seus projectes son escollits per a 

realitzar-se com a curtmetratges finals de 

curs i tres d’ells aconsegueixen més de 40 

premis i 200 seleccions en diferents 

festivals internacionals. A l’octubre de 

2016 funda LABOINA PRODUCCIONS amb 

el seu amic Jofre Blesa. 

| JOFRE BLESA |  
productor i realitzador 

Nascut a Barcelona. Estudia Marketing i 

Comunicació en Empresa Turística i 

Master en Comunicació Empresarial. Inicia 

als EEUU la seva carrera en producció 

d'esdeveniments treballant per Sea World, 

Six Flags, Sony, WTA o KIA. La seva 

formació es complementa amb diferents 

estudis de fotografia al CEV o Gris-Art. El 

seu primer projecte audiovisual fou la web 

serie "Dejate de Vu". Des de llavors ha 

realitzat diferents curtmetratges i 

produccions teatrals com "Cloaca", "La 

Peixera" o "A cada Rey su Merecido". A 

l’octubre de 2016 funda LABOINA 

PRODUCCIONS amb el seu amic Xavier 

Pijuan. 

| MÀRIUS CONROTTO |  
productor i realitzador 

Nascut a Badalona, i amant del cinema 

des de ben petit, estudia a l’Escola de 

Mitjans Audiovisuals de Barcelona. Allà 

agafa experiència a Barça TV i Televisió de 

Badalona. Després d’obtenir el títol, es 

desenvolupa com a guionista, productor i 

director de curtmetratges on porta a la 

pantalla allò que més li agrada: crear 

personatges i històries originals. Els seus 

cur tmetratges son seleccionats i 

premiats arreu del món i emesos a 

televisió. El crític de cinema Àlex Gorina va 

definir el seu primer curtmetratge com «7 

minuts de pura creativitat». A part del 

cinema, també ha provat la direcció 

teatral en el format de microteatre. 

| CLÀUDIA PUJOL |  
directora de fotografia 

Nascuda a Figueres, s’interessa per l’art 

des de ben petita. Decideix estudiar 

Disseny Industrial i Belles Arts, mostrant 

especial interès en la fotografia. No 

trobant allò que cercava, decideix 

matricular-se a l’Escola de Cinema de 

Barcelona (ECIB), on troba la seva 

veritable vocació. Graduada en Direcció de 

Fotografia el 2014, compagina les tasques 

de direcció fotogràfica en diversos 

curtmetratges, videoclips i espots 

publicitaris, amb les tasques de Video 

Assist en nombroses produccions 

publicitàries d’envergadura (Adidas, 

Nike…), així com en sèries de televisió 

(“Merlí”, TV3 o “Hierro”, Movistar). 



| QUÈ FEM| 
  

• Realització de curtmetratges, webseries i documentals. 
• Realització de vídeos publicitaris, corporatius i videoclips. 
• Realització de continguts audiovisuals per a xarxes socials. 
• Gravació i edició de tot tipus d’esdeveniments (concerts, obres de teatre, videobooks, etc). 
• Realització de retransmissions en directe per internet (streamings). 

 

 
Entitats amb les que col·laborem: 

www.apple.es
https://vimeo.com/242356367




CURTMETRATGES | WEBSERIES | VIDEOCLIPS |GRAVACIONS D’ESPECTACLES | PUBLICITAT | VOLUNTARIAT 
 

https://laboinaproduccions.com/2016/02/05/corto-la-oscura-aventura-de-baldomero-balbin-2016-02/
https://laboinaproduccions.com/2015/03/02/corto-maria-fernanda-in-time-2015-03/
https://hommetriste.com/
https://laboinaproduccions.com/2017/01/29/videoclip-scarlets-2017-01/
https://laboinaproduccions.com/2017/06/18/videoclip-rats-race-de-malacara-wilson-band-2017-06/
https://laboinaproduccions.com/2017/06/21/videoclip-qvinta-essencia-2017-07/
https://laboinaproduccions.com/2019/10/11/concert-the-project-2019-09/
https://laboinaproduccions.com/2020/01/27/vespres-concert-bach-palau-2020-01/
https://laboinaproduccions.com/2021/04/28/foc-teaser-aida-2021-04/
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https://laboinaproduccions.com/2022/05/16/icub-patrimoniam-col%c2%b7leccions-2022-05/
https://laboinaproduccions.com/2020/04/04/palau-musica-la-justa-2020-04/
https://laboinaproduccions.com/2022/12/28/osv-bones-festes-2022-12/
https://laboinaproduccions.com/2022/12/21/foc-escola-dopera-2022-12/
https://laboinaproduccions.com/2019/04/19/origen-despertar-primavera-4-2019-04/
https://laboinaproduccions.com/2019/03/25/lasalle-la-salle-sant-celoni-2019-03/
https://laboinaproduccions.com/2016/05/20/tarawa-video-publicitario-1-2016-05/
https://laboinaproduccions.com/2016/03/05/cmmb-video-promocion-jornada-portes-obertes-2016-03/
https://laboinaproduccions.com/2019/12/02/fc-escola-segones-oportunitats-2019-11/
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