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PROJECTES I LÍNIES D'INVESTIGACIÓ
Mitjans de comunicació, salut i feminisme.
Ha dirigit la recerca sobre “La literatura catalana, el prestigi i els mitjans de comunicació” per al
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat (2009), la recerca avaluativa de la
Xarxa local de COMRàdio (2008) i l’Estudi sobre Consum a la Ràdio i la Televisió per al Departament de
Cultura de la Generalitat (2006).
Ha dut a terme l’Estudi sobre la Paritat a la programació de TV3, Canal 33 i Catalunya Ràdio (2008) i la
recerca de “Nous Perfils Professionals de Ràdio i Televisió” amb altres col·laboradors, per a la Generalitat
de Catalunya (1994).
PERFIL DOCENT
Actualment imparteix l'assignatura de "Televisió i ràdio en el segle XXI" en el grau de Comunicació i
Indústries Culturals de la UB i "Comunicació" a la OBS i a la UIC.
Anteriorment, ha exercit la docència a la UPF, la UPC, la URL, la UG, la Universitat de Lleida, l'EMUC
(Emissores Municipals de Catalunya) i la UCE.
També duu a terme seminaris i cursos ad hoc a professionals del món de l’empresa sobre “Com parlar en
públic”, “Les claus per una bona comunicació professional”, “La relació amb els mitjans de comunicació”,
“Comunicació en situacions de crisi”, etc.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
40 anys d'exercici professional en mitjans de comunicació: ràdio (Catalunya Ràdio i COM Ràdio), televisió
(TV3 i TVE) i premsa escrita (El Periódico de Catalunya).
Dirigeix el gabinet de comunicació que va fundar: ECOS.
Ha realitzat diverses publicacions com “Dones de Primera, 47 vides excepcionals” (ARA llibres, 2009) i ha
rebut diversos premis i distincions com l'Ondas a Catalunya Ràdio per la cobertura i tractament
informatius de la gran nevada de Catalunya el dia 8 de març del 2010 (a “el Secret” que dirigia i
presentava i a la resta de programes i informatius).

