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Elegida membre de la Junta Directiva en l’Assemblea General del 29 de maig 

de 2008. 

 

Designada vocal del Web en la reunió de la Junta Directiva del 16 de juny de 

2008. 

 

 Nascuda a Barcelona, el 25 de desembre de 1968. Resideix a Gavà (Baix Llobregat).  

 Llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i en lingüística general també per la 

Universitat de Barcelona. 

 Lingüista i terminòloga al Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) des de l’any 1992.  

 Sobre terminologia, ha publicat, juntament amb professorat de la UPC i altres membres del Servei 

de Llengües i Terminologia de la UPC: el Vocabulari bàsic d’òptica i optometria, el Vocabulari bàsic de 

telecomunicacions, el Diccionari de patologia i manteniment d’edificis, el Vocabulari bàsic d’electrònica, 

el Vocabulari bàsic de la construcció i el Vocabulari de restauració arquitectònica. 

 Ha col·laborat en el Diccionari de matemàtiques (UPC i Enciclopèdia Catalana), el Diccionari 

d’enginyeria civil (UPC i Enciclopèdia Catalana), el Diccionari de telecomunicacions (UPC, Enciclopèdia 

Catalana i TERMCAT) i el Vocabulari de fotoquímica (Universitat Autònoma de Barcelona). 

 També ha publicat, juntament amb Marta de Blas, «El Glossari de l’espai europeu d’educació 

superior, un projecte de cooperació i de replantejament metodològic» (Actes de la V Jornada de 

l’Acaterm. II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics. Nous reptes dels professionals en la 

comunicación especialitzada, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2007). 

 Actualment coordina els gestors de terminologia de la UPC: l’UPCTERM, amb terminologia tècnica i 

científica dels àmbits de coneixement de la UPC, i el HELEXICON (Higher Education Lexicon), amb 

terminologia del món acadèmic universitari.  

 Membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya. 

 Membre a títol col·lectiu de l’ACATERM (com a representant del Servei de Llengües i Terminologia 

de la UPC) del 15 de febrer de 2002 al gener del 2008 i, amb la mateixa categoria, de la SCATERM d’ençà 

del gener del 2008. 

 Vocal de la primera Junta Directiva (febrer 2002 - març 2004) i també de la segona (març 2004 - 

juny 2005). 
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