
MIRIAM TORTOSA GARCIA 

 
FORMACIÓ TÈCNICA 
 
-2010: Taller de dramatúrgia actoral amb Ricard Gàzquez. Sala Beckett.  
-2008:Curs d’interpretació davant la càmera amb el director Iñaki 
Ariztimuño i Carlos Manzanares. 
-2008: Curs d’interpretació davant la càmera amb el director de càsting Luis Gimeno 
-2007: Curs d’interpretació amb Víctor Fernando Piernas 
-2001/06: Formació professional de l’actor cursat a l’estudi “Nancy Tuñón” 
-2004/05: Curs d’interpretació davant la càmera amb el director Esteve Rovira. 
-2002/03: Dansa (jazz, oriental, contemporani, clàssic, sevillanes, balls de saló, salsa). “MAR 
estudi de dansa”. 
-2002/06: Llicenciada en Comunicació Audiovisual. Centre: URL (Fundació Blanquerna).                                 
 
Idiomes: Català i Castellà: Llengua materna; Anglès: nivell: Mig 
 
TELEVISIÓ 
 
“Centro médico”, personatge secundari. TVE (Natalia) 
“El Crac”, personatge secundari. Televisió de Catalunya. TV3 (Eulàlia) 
“Èxit”, presentadora. Programa d’actualitat, oci i entreteniment. 8TV 
“Moments a BCN”, presentadora. Programa d’actualitat, oci i entreteniment. BTV 
“Gran Nord”, personatge secundari. Televisió de Catalunya. TV3 (Sabrina) 
“La Riera”, personatge secundari fix. Televisió de Catalunya. TV3 (Jordina) 
“L’Edén”, personatge secundari, tv movie. Televisió de Catalunya. TV3. (Lidia) 
“Hospital Central”, personatge secundari, capitular. T5. (Elisa) 
“Sin tetas no hay paraíso”, personatge secundari, capitular. T5. (Carmen) 
“La Ratjada”, tv movie. Televisió de Catalunya. TV3. (Karin) 
“El Cor de la Ciutat”, personatge secundari fix. Televisió de Catalunya. TV3 (Olívia) 
“El Comisario”, personatge secundari, capitular. T5.  
 
CINE 
 
“En tu cabeza”, repartiment, dirigida per Daniel Sánchez Arévalo, Borja Cobeaga, Kike 
Maíllo i Alberto Ruiz Rojo 
“Sacramento”, personatge secundari, dirigida per Carlos Cañeque. (Festival de Sitges 2015) 
“Una pistola en cada mano”, repartiment, dirigida per Cesc Gay 
“El juego del ahorcado”, repartiment, dirigida per Manuel Gómez Pereira 
“Un cuento para Sofía”, protagonista, curtmetratge per IDEP 
”Homosapiens”, protagonista, curtmetratge. ESCAC 
“3 Velocidades”, protagonista, curtmetratge. IDEP 
“Sin descanso”, protagonista, sitcom. Universitat URL.  
 
TEATRE 
 
-“Mars One”. Dirigida per Roc Esquius. Personatge (Noèlia). Teatre Tantarantana. 
-“Animals de companyia”. Personatge (Laura). Club Capitol. Gira per Sud-Amèrica i 
Catalunya. 
-“Davant l’Empire” dirigida per Mònica Aybar. Teatre del Raval. (Nominada com a millor actriu) 
-“El Biògraf” dirigida per Marc Angelet, Sala Beckett. 
- “Pell a Pell” escrita i dirigida per Albert Pueyo, personatge (Eva). Guasch Teatre. 
- “No et vesteixis per sopar” de Marc Camoletti, personatge (Amant) 
- “Una mentira de la mente” de Sam Shepard, personatge (Sally) 



- “Traïció” de Harold Pinter, personatge (Emma) 
- “La Ronda” de A.Schnitzler, personatge (actriu) 
 
 
DOBLATGE 
 
-“Arròs Covat”. TV3. actriu de doblatge de diversos personatges. Productora: Escándalo 
Films. 
-Veu del programa “Inspira” per a TVE.  
 


