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LLIBRES PUBLICATS
“Dones Úniques”. Històries de dones d’aquí que no podràs oblidar
(Columna, 2018)
“Camí d’anada i tornada” novel.la epistolar escrita amb Emma
Vilarasau. (Columna, 2017). Escrit també en castellà sota el títol de
“Caminos para un reencuentro” (Editorial Huso, 2017).
“El amor no duele” llibre de filosofia pràctica basat en la filosofia
aristotèlica aplicada a les relacions afectives. (Ediciones Urano, 2016).
Publicat en portugués, romanès i italià.
“Marta, mira’m, t’he de dir tantes coses…” (Ediciones
Cumbres, 2015). Amb la la participació de Marta Carrasco, Joan-Anton
Benach, Pep Bou, Pep Carrasco Llovet, Feliu Formosa, Farran
Mascarell, Ramon Oller, Marcos Ordóñez, Iago Pericot, Anna Pujadas,
David Ruano, Roger Salas i Salvador Sunyer.
La novel.la històrica “Los arcos del agua” (Ediciones B, 2013).
Aquesta obra va formar part del projecte guanyador eTwinning 2015,
en l’àmbit europeu dede Ciutats Educadores.
“Perdre per guanyar” a les editorials Ara Llibres - català - i Grijalbo
- castellà - (2008)
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FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Llicenciatura en filosofia per la Universitat de Barcelona (Juny
2000).
Màster en estudis de la diferència Sexual al centre de recerca
Duoda de la Universitat de Barcelona (2000-2002).
Diplomatura de postgrau de periodisme “Producció i Gestió de
la Comunicació” a la facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma
de Barcelona (2002-2004).
Estudis de filologia catalana per la Universitat Oberta de Catalunya
(2005-2007).
Estudis de Grau de Comunicació - menció periodisme - per
la Universitat Internacional de la Rioja (2012-2015)

PARTICIPACIÓ EN EQUIPS DE RECERCA
Selecció de textos i presentació en La Setmana del llibre en
Català. Setembre 2018. De l’espectacle poètic No res és tot - MariaMercè Marçal. Dirigit per Jordi Bosch i interpretat per Emma Vilarasau,
Mercè Sampiedro i Marta Marco. Amb música d’Andrea Motis.
Conferència al Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc
dels actes del 8 de març del 2018.
Xerrada “Dona i Literatura” amb l’editora i especialista, Glòria Gasch
dins dels actes del 8 de març 2018. Conferència a la Biblioteca
Vallcarca-Penitents de Barcelona sobre el contingut del llibre del qual en
sóc autora, El amor no duele. Novembre 2017
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Ponent convidada al Congrés del Benestar organitzat per Cadena
Ser a Teruel al novembre del 2017.Taula rodona juntament amb Rosa
Montero, Boris Izaguirre, Luz Gabás i Lola Morón.

Conversa literària amb l’escriptora Rosa Regàs en els actes de 8
de març del 2013 al Casal Pere Quart de Sabadell.
Membre de la Junta del seminari Filosofia i Gènere de la Universitat
de Barcelona des del curs 1999 fins el 2012.
Conferència Les dones i la política convocat pels principals grups de
dones de Rubí el 8 de març de 2005.
Conferència II jornades Sobre l’amistat i altres formes de relació
política. Organitzades els dies 14 i 15 d’octubre de 2005 per la
Universitat de Barcelona.
Responsable de premsa del VI Congrés Internacional de
Periodistes amb visió de Gènere que es va portar a terme a Barcelona
els dies 14, 15 i 16 d’octubre de 2016 amb més de 200 periodistes
d’arreu del món. Conferència en les jornades Sobre l’amistat i altres
formes de relació política. Organitzades els dies 7 i 8 de febrer del
2004 per la Universitat de Barcelona i celebrades al Pati Llimona de
Barcelona.
Conferència al Seminari sobre la Violència, celebrat a la Universitat de
Barcelona el 28 i 29 de novembre del 2003, amb el títol La violència
com a forma de desànim.
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Conferència en l’homenatge a l’escriptora Marguerite Yourcenar,
organitzat pel Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona, el
18 de desembre del 2003 a l’Ateneu Barcelonès.
Sotsdirectora membre del comitè científic i responsable de la
comunicació externa del Xè Simposi de l’Associació Internacional de
Filòsofes, realitzat a Barcelona del 2 al 5 d’octubre del 2002 al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona amb el tema de “La passió per
la llibertat. Acció, passió i política.”, dirigit per la Dra. Fina Birulés.
Ponent convidada al Dinar-Fòrum del Col.legi de Periodistes de
Catalunya, el 4 de novembre del 2002, sobre la manera que els mitjans
de comunicació creen opinió pública, presentat per Marguerite Rivière.
Comunicació conclusiva en el seminari “L’escriptura femenina: usos de la
llengua”, organitzat el mes de febrer de 2001 per la Universitat de Barcelona.

C O L.L A B O R A C I O N S E N P R E M S A

Des del setembre del 2018 participo en la secció “L’entrevista sorpresa”
de Ràdio Sabadell al magazine “Al matí” de Raquel Garcia.
Tertuliana setmanal del programa “A bona hora” de ràdio Sabadell.
Del 2000 al 2013.
Actualment col.laboro amb el digital de cultura Núvol amb entrevistes,
crítica cultural i articles d’opinió, així com també al Punt-Avui.
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Col.laborada - articles d’opinió, entrevistes i crítica cultural al Diari Avui
(suplement A Sabadell +)
Col.laboradora - tertuliana - del programa l’Ofici de Viure de Catalunya
Ràdio durant 4 temporades.
Col.laboradora - entrevistes - a la revista Quadern de les idees, les
arts i les lletres de la Fundació Ars
Col.laboradora - articles d’opinió, entrevistes i crítica cultural - al Diari
del Vallès.
Col.laboradora - articles d’opinió, entrevistes i crítica cultural - al diari
Newt.
Col.laboradora - articles d’opinió, entrevistes i crítica cultural - al diari
digital de cultura 14 Cultura Viva.
Secció “Amb filosofia” de Ràdio Sabadell curs 2015-2016. Una
secció que cada setmana desenvolupava un/a autor/a i un tema
filosòfic.
Responsable de premsa de la 1a Trobada Internacional de
Periodistes amb Visió de Gènere (abril 2016)

ALTRES PUBLICACIONS
L’Origen del teixit: Cecilia Vicuña o la poètica precària
publicat conjuntament amb la Dr. Anna Pujadas, professora de Teoria
de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra. Llibre d’actes del Simposi
Internacional de Filòsofes IAPH.
Transgredint el periodisme amb Ana Maria Moix. Diàleg Ana
Maria Moix i Montse Barderi, publicat a la revista La Lectora, de la
Universitat de Barcelona, al gener 2004.
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Article “sobre la violència i altres formes de desànim” a
l’editorial UB, a l’octubre 2005.

ALTRES MENCIONS
Finalista de Premi Ramon Llull de Literatura l’any 2007
Projecte guanyador eTwinning 2015 en l’àmbit europeu de
ciutats educadores
Membre del Jurat de Literatura dels premis de la Nit de la Cultura de
l’Ajuntament de Sabadell (abril 2010)
Patrona Fundadora de la Fundació Maria-Mercè Marçal.
Responsable de la Comunicació de la Fundació Maria-Mercè
Marçal
Assessora de comunicació de la Companyia Pep Bou i de la
Companyia Marta Carrasco.
IDIOMES
Anglès, 4t curs a l’Escola Oficial d’Idiomes
Francès, 3r curs a l’Alliance Française
Nivell D (nivell superior) de Llengua Catalana

