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Formació acadèmica 

• Màster en Direcció Pública (Executive Master in Public Administration – EMPA-). Institut de 

Direcció i Gestió Pública. ESADE. Barcelona. (2019) 

• Enginyeria d’Organització Industrial (2006). Universitat de Vic. 

• Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en indústries agràries i alimentàries. (2003).  

 

Experiència professional 

• Des de gener 2017, cap unitat tècnica de l’Ajuntament de Taradell. 

• Tècnica de comunicació i noves tecnologies, cultura i projectes de desenvolupament local a 

l’Ajuntament de Taradell (2010 – 2016). 

• Gerent dels projectes de desenvolupament i comerç dels municipis de Taradell i Hostalets de 

Balenyà (2008 – 2010). 

• Col·laboradora a l‘empresa “Infocentre formació i estudis” en l’elaboració dels estudis de 

desenvolupament i comerç dels municipis de Lliçà d’Amunt l’any 2010, de Santa Eugènia de 

Berga i Santpedor l’any 2009 i de Taradell i Hostalets de Balenyà l’any 2007.  

• Cap de l’Àrea de Dinamització Comercial de la mancomunitat La Plana i de les associacions  de 

comerciants de Tona, Taradell, Aiguafreda i Balenyà (2006 – 2008). Incorporant-se a 

l’Associació de Comerciants de Petits Municipis d’Osona i la Unió de Botiguers i Serveis de 

Centelles l’any 2009. 

• Lideratge del Projecte de dinamització comercial de la Mancomunitat La Plana, reconegut amb 

el premi a les millors iniciatives comercials en petits municipis, l’any 2007 i l’any 2009, concedit 

per l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona. 

• Lideratge del Projecte de dinamització comercial de la Mancomunitat La Plana, reconegut amb 

el premi a la dinamització d’un col·lectiu territorial de comerciants, concedit pel Departament 

d’Innovació Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya l’any 2008. 

• Realitzadora del desenvolupament i posterior aplicació d’un programa de càlcul de costos en 

sistemes de tractament de purins. Fundació Agrícola Catalana – Agència de Residus de 

Catalunya (Novembre 2005 – Gener 2006). 

• Responsable de qualitat de ‘Empresa Edumun Malta, S. L. (2004 – 2005). 

• Col·laboradora de la Fundació Agrícola Catalana en la realització d’un estudi de mercat de les 

diferents tecnologies de tractament i gestió de dejeccions ramaderes (Gener 2004 – Novembre 

2005). 

• Adequació i implantació sistema de mesura satisfacció del client en una empresa de fabricació 

de carn fresca. (Setembre 2003) 

• Pràctiques a Laboratoris Bautec, S. L. (juliol – setembre 2002, juliol – setembre 2003). 

 



 

 

 

Intervencions i ponències 

• Ponència “L’associacionisme en xarxa”. En el marc de la jornada el Comerç del teu poble, 

organitzada per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (juny 2010). 

• Ponència en el tercer cicle de debats Parlem de comerç!. “La realitat comercial dels petits 

municipis. Quina és?”, organitzada pel Servei de Comerç de la Diputació de Barcelona (febrer 

2010). 

• Ponència “Aposta per noves estratègies adreçades als centres comercials urbans”. En el marc 

de la onzena Jornada de Comerç de la Cambra de Comerç de Manresa (novembre 2008). 

• Coautora de la Guia turística i comercial dels pobles d’Osona Sud “Apropa’t” (juny 2008). 

 

Formació complementària 

• Curs de turisme i patrimoni local. Diputació de Barcelona (octubre – desembre 2014). 

• Curs de Prevenció Riscos Laborals. Nivell bàsic. Prevint (febrer 2007). 
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