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      Comunicadora, amant de les arts escèniques, els viatges i la literatura. 

 

EXPERIÈNCIA 
Jugendkultursommer, teatre-dansa juvenil (2019-2020) 
Responsable de comunicació  
 -disseny i aplicació de l'estratègia de comunicació en línia: 
blog, xarxes socials 
 
Blog De Barcelona a Alemanya (2017-actualment)  
Creadora, redactora i fotògrafa 

 
Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) 
Responsable de comunicació de Circat.cat (2016-actualment) 
-dinamització a les xarxes socials  
 
Responsable de comunicació i activitats (2007-2015) 
-disseny i aplicació de l'estratègia de comunicació: materials 
de difusió online i offline, pàgines webs, xarxes socials, 
newsletters setmanals 
-premsa 
-actes, informes, memòries, projectes 
-atenció al soci 
-organització de cursos, jornades tècniques... 
-elaboració i seguiment de pressupostos i subvencions 
 
Quinzenal "Ateneu, centre d’informació d’entitats i 
col.lectius” (2003-2007) 
Directora 
-creació, direcció, edició i redacció 
(Premi Ateneus 2005 al millor mitjà de comunicació 
d'associacions de la Federació d'Ateneus de Catalunya) 
 
COM Ràdio (2000-2003, intermitent) 
Redactora 
-producció i redacció a "La R-Pública de l'estiu amb Glòria 
Serra" (2003) i "Les tardes d'estiu" (2000) 
- creació, direcció, redacció i producció a "Celobert" (2001) 
 
Ràdio Sant Cugat (2000-2002) 
Editora i redactora  
-edició, redacció, producció i locució en informatius 
-creació, redacció i locució d’"Atles" i "Xaloc" (Accèssit Millor 
programa de la Fundació Rafael Peris) 

FORMACIÓ 
Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
Universitat Autònoma de Barcelona (1995-
1999) 
 
Postgrau Community Manager & Social 
Media 
Universitat de Barcelona (2017) 
 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
-Actriu de doblatge (MK3) 
-Creació literària de no-ficció (Ateneu 
Barcelonès) 
-Tallers pràctics per a empreses culturals 
sobre màrqueting, mitjans de comunicació, 
Prezi, Llei de protecció de dades, gestió de 
públics i altres (Servei de Desenvolupament 
Empresarial) 
-Tallers pràctics per a associacions sobre 
Facebook, Twitter, Mailchimp i butlletins 
electrònics (Torre Jussanna) 
-Photoshop i Pinnacle (Cibernàrium) 
-Com presentar un projecte motivador a les 
empreses? (Fundació Pere Tarrés) 

 
IDIOMES 
Català: competència bilingüe o nativa 
Espanyol: competència bilingüe o nativa 
Anglès:  competència professional 
completa (nivell C1) 
Alemany:  competència professional 
completa (nivell C1) 
Francès: competència professional bàsica 
(nivell B1) 
 

INFORMÀTICA 
Office (Word, Excel, Access, Power Point) 
Google suite 
Wordpress 
Mailchimp  
InDesign i Adobe Photoshop (nocions) 
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