CRISTINA FONT I
BUTXACA
TINA-FONT.CAT • @TINA_FONT
Cristina Font, redactora en cap de la secció de Cultura de
L'Unilateral. Ceretana de naixement, neta d’Horta, i barcelonina
d’adopció; ciutat on ha estudiat i ha desenvolupat bona part de la
seva carrera professional. Veïna del districte de Ciutat Vella des de
la seva arribada a la ciutat, resideix al barri de la Barceloneta on fou
membre d’una mesa electoral l’1O.
Font és llicenciada en Criminologia, Consultora de Comunicació i
Màrqueting Digital; i, emprenedora. També s’ha cultivat en l’àmbit de
l’escriptura i la poesia. A l'actualitat, cursa el Màster d'Humanitats
especialitzat en Art, Literatura i Cultura contemporànies.
En la seva presentació hi destaca 3 eixos «com a base fonamental o
eix vertebrador per a la gestió municipal que no l’entén sense una
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estratègia d’unilateralitat i un #CanviDeCultura».
En el camp polític ha sigut militant de CDC i col·laboradora de la
JNC de Ciutat Vella, va sofrir un període entremig de desencant,
moment en el qual va retirar-se.
De l’impacte de l’1-O en nasqué un projecte d’anàlisi i comunicació
política anomenat @equipdescregudA. També ha promocionat
@CATadsTweet, per la incorporació del Català com a suport
reconegut en la publicitat a través de 'Twitter for Business'.
Té capacitats comunicatives àmplies que permeten establir
relacions amb persones de diferents sectors socials, així com
experiència en la planificació d'estratègies de comunicació
corporativa, que ha utilitzat en l'assessoria política.
Es poden seguir totes les seves piulades des del 'hashtag':
#CulturaFaCultura, emblema de la seva Campanya, per a bastir
una Barcelona que acompanyi unilateralment en la independència
de Catalunya.

donacions@tina-font.com | voluntaris@tina-font.com

PERFIL
Cristina Font i Butxaca és una escriptora, comunicadora i
criminòloga catalana.
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EXPERIÈNCIA
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LOCUTORA, REDACTORA & SOCIAL MEDIA STRATEGIST
RÀDIO PUIG-REIG | 2000 - 2015
CONSULTORA DE COMUNICACIÓ & MÀRQUETING
BARCELONA | 2010 - 2018

EDUCACIÓ

CRISTINA
FONT
CANDIDATA @PRIMARIESCAT
PER BARCELONA

MÀSTER EN HUMANITATS: ART, LITERATURA I CULTURA
CONTEMPORÀNIES
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 2018 - ACT.
POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA | 2016
GRAU EN CRIMINOLOGIA AMB DOBLE MENCIÓ EN:
"ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ" & "SEGURETAT I
PREVENCIÓ"
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 2010 - 2017
GRAU SUPERIOR EN SECRETARIAT · COMUNICACIÓ &
PROTOCOL

#CULTURAFACULTURA

INSTITUT OBERT DE CATALUNYA | 2010 - 2012

ALTRES DETALLS ACADÈMICS

DADES PERSONALS

Seleccionada per a la 'Lliga de Debat Universitari' @ UOC
Certificat de Tècniques d'Oratòria (2017)

CRISTINA FONT I BUTXACA
21 DE GENER DEL 1988

VINCULACIÓ SOCIO-POLÍTICA

PUIGCERDÀ, (GIRONA)

Afil·liada a CDC i JNC | 2015 (amb col·laboració des de la seu de

+34 608 36 34 82

Ciutat Vella en les sectorials de Cultura, Justícia i Seguretat

CANDIDATURA@TINA-FONT.COM

amb la gestió TiC -JNC del mateix districte)
Membre de mesa @ 1-O (barri de La Barceloneta)

UNILATERAL.CAT/AUTHOR/CRISTINAFONT/

Assessora política de nous líders territorials actualment en

TINA-FONT.CAT

actiu a @PrimariesCat
Promotora de @CATadsTweet (2018); plataforma de
reivindicació del Català com a suport en les campanyes
publicitàries a Twitter
Fundadora del col·lectiu «equipdescregudA» (anteriorment
@EquipDescreguts) | 2017 - ACT.
Membre de l'Executiva de l'Associació Cultural: "Pensaments i
Paraules" | 2011 - ACT.
Cap de Cultura i Societat al digital L'Unilateral | 2017 - ACT.

PUBLICACIONS
CRIMINOLOGIA CRÍTICA I CRIMINOLOGIA FEMINISTA:
DELINQÜÈNCIA DE SEGONA?
CROMATISMES I SOLEDATS; ANÀLISI DE L'OBRA DE JOSEP FONT
POEMARIS

