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Elegida membre de la Junta Directiva i designada vocal de Gestió d’Activitats en 
la reunió de la Junta Directiva del 10 de febrer de 2012. 
 

 
 Nascuda a la Sentiu de Sió (Noguera) el 21 de maig de 1984. Resideix a Barcelona (Barcelonès).  
 Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona (2007) i màster en ciències del mar 
(oceanografia i gestió del medi marí) per la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (2011), amb el treball de recerca titulat Algues marines de l’Antàrtida: identificació i 
quantificació del seu ADN nuclear. 
 Com a biòloga, ha desenvolupat pràctiques al Departament de Fisiologia Vegetal de la Universitat 
de Barcelona (2005) i al Laboratori de Tumors del Desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu, de 
Barcelona (2006). També ha participat en el projecte de recerca Development of a competitive enzyme-
linked immunosorbent assay  for human obestatin, and attempted search for the obestatin biosynthetic 
site and its receptor in intestinal tissue, dins l’Annual Meeting of the Danish Society for Endocrinology 
(2007-2008), com a estudiant en pràctiques en el marc d’una beca Erasmus del Departament de Ciències 
Biomèdiques de la Universitat de Copenhaguen, i ha estat investigadora de l’Institut Català de Ciències 
Cardiovascular del CSIC a l’Hospital de Santa Pau, de Barcelona (2008). 
 Actualment és tècnica dels Serveis Lingüístics a la Universitat de Barcelona (des de l’any 2010), en 
què s’encarrega de l’acolliment lingüístic d’estudiants de nous accés de grau i de màsters universitaris 
de fora dels Països Catalans.  
 Ha assistit a diverses jornades i congressos relacionats amb la lingüística catalana durant els anys 
2010 i 2011. 
 Membre a títol col·lectiu de la SCATERM (com a representant de la Universitat de Barcelona) des del 
10 de febrer de 2012. 
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