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Titulació
•

En curs: doctorat en Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), tesi doctoral, previsió de la defensa 2012

•

Gener 2010: mestratge en comunicació. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Treball de recerca: Els elements de l’espectacle en la
informació electoral. El cas de les eleccions de març de 2008 als mitjans
catalans. Directora: Dra. Carme Ferré Pavia. Qualificació: Matrícula
d’Honor. Tribunal presidit pel Dr. Enric Marín i amb els Drs. Toni Aira i
Virginia Luzón com a membres

•

Febrer 2005: llicenciada en Periodisme per la UAB

Recerca
•

Assistent de recerca en l’article “¿Piensan lo mismo ciudadanos y
partidos sobre la sátira política? La diferente percepción en el caso del
programa Polònia”, de Dra. Carme Ferré, el Dr. Marçal Sintes i la
magíster Catalina Gayà, pendent de publicació

•

Presentació de l’article “La recepción de los mensajes mediáticos en
campaña electoral: entre el desinterés y el rechazo” a la conferència de
l’AEIC Tarragona 2012, el 19 de gener de 2012

•

Presentació de l’article “Electoral information in the infotainment era:
constructing the enemy in the Catalan case” a la conferència de l’IAMCR
a Braga, Portugal, el juliol de 2010

•

Assistent de recerca al “Llibre d’estil. Agència Catalana de Notícies”, de
l’Editorial UOC i dirigit per les doctores Carme Ferré i Anna Nogué, 2010

•

Assistent de recerca en el projecte “Infoentreteniment i percepció
ciutadana de la política: el cas de Polònia”, de la doctora Carme Ferré i
la magíster Catalina Gayà amb un ajut del CAC 2009

Docència
•

Desembre 2011: classe de “Comunicació política 2.0” com a professora
convidada en el màster CALSI (Contenidos y aspectos legales de la
sociedad de la información) de la Universitat Politècnica de València

Experiència professional
•

Des d’agost de 2008: redactora multimèdia del 324.cat, portal de notícies
de TV3 i Catalunya Ràdio

•

Novembre 2011: col·laboradora del número 154 de la revista “Capçalera”
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb l’article “El web 2.0:
buscant un futur plegats”

•

Maig-juny 2011: redactora multimèdia i editora web de cap de setmana a
la web de Ràdio Barcelona (SER Catalunya)

•

Novembre 2009-març 2010: manteniment web i dinamització en xarxes
socials per a l'espai “El gest Natural”, del programa “El Medi Ambient” de
TV3

•

Octubre-novembre 2008: responsable de comunicació del congrés
“Polítiques de Comunicació i Cultura a Europa” de l’European
Communication Research and Education Association (ECREA) que es
va fer a Barcelona

•

Setembre 2006-agost 2008: periodista al departament de Comunicació
de l’Ajuntament de Sabadell; pràctiques amb la borsa de treball campus i
feina posterior

•

Octubre 2004-setembre 2006: redactora i locutora d’informatius a les
redaccions de Barcelona i de Tarragona de la Cadena SER; pràctiques
de la carrera i feina posterior

•

Juny 2003: stage a Radio France Internationale, pràctiques en el
programa “Cultura al día”, d’emissió per satèl·lit a l’Amèrica Llatina

•

Juliol 2002-gener 2003: col·laboracions en programes informatius i
d’entreteniment en mitjans radiofònics i televisius locals i participació en
l’edició d’una revista universitària

Formació TIC i audiovisual
•

Maig 2011: curs d’introducció al Final Cut

•

Febrer 2011: curs de community manager

•

Març 2010: curs d’introducció al Dreamweaver

•

Febrer-juny 2003: cursos d’especialització sobre periodisme digital a
l’Institut Stendhal de Grénoble amb un programa d’intercanvi

Idiomes
•

Anglès: títol de First Certificate

•

Francès: 3er nivell d’E.O.I

•

Alemany: 3er nivell d’E.O.I

