CV Àstrid Bierge
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 anys. Llicenciada en Periodisme per la UAB (2005)
Excel·lent expressió oral i escrita
Experiència en crear continguts creatius i parlar en públic
Experiència en periodisme científic, social i polític
Experiència en comunicació i gestió de xarxes socials i webs
Experiència en gestió de projectes i suport logístic
Domini del català, castellà i anglès (Proficiency). Italià parlat
Dos llibres publicats
He viscut a Anglaterra, EUA, Itàlia, Uruguai, Islàndia i Argentina
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PERIODISME CIENTÍFIC

PERIODISME POLÍTIC I SOCIAL

El Temps, setmanari (2015 –17)

Reportatges, entrevistes, cròniques i notícies

• Responsable de la secció de ciència:

• El Temps (2014-17)
• Elsingulardigital.cat (2007-08)

Investigació i redacció de reportatges,
entrevistes i notícies de temàtica científica i
tecnològica per a la revista i la web.
Cobertura de congressos, conferències i
exposicions.
• Recerca.cat: Sèrie temàtica de 23
reportatges i entrevistes sobre el sistema de
recerca català. Visita en profunditat a 15
centres de recerca, entrevistes a directors,
investigadors i caps de comunicació.

Columnisme

•
•
•
•
•
•

Elmon.cat (2015-actualitat)
Eltemps.cat (2016-17)
Astridbierge.cat (2007-09)
Elsingulardigital.cat (2007-15)
Catalunyaoberta.cat (2009-14)
Directe.cat (2007)

Televisió i Ràdio

• Premis Ciència Ciutadana: Gestió de la
comunicació (web, notes de premsa,
promoció, etc), enllaç amb els projectes
concursants, tasques organitzatives i guió i
cobertura de la gala de lliurament.

• TV3 (2015-17)
•
•

Secretaria d'Universitats i Recerca (2016)
• Elaboració de l'informe intern "Divulgació
Científica a Catalunya", una extensa
auditoria amb enllaços, dades i valoracions
del contingut i els canals divulgatius
catalans.

•
•

Més 324. Tertuliana periòdica.
La Xarxa TV (2012-14)
Al cap del Dia. Tertuliana quinzenal.
Barça TV (2010)
Investigació arxivística pel documental
President Sunyol.
La Xarxa i Ràdio 4 (2012-13)
Col·laboracions puntuals com a tertuliana.
Com Ràdio i Ona Catalana (2003-04)
Pràctiques
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COMUNICACIÓ I GESTIÓ

LLIBRES I TRADUCCIONS

El Temps, setmanari

Publicacions

• Community manager (2014): gestió de xarxes

• Sí-Sí o Sí-No (2014), Ed. Deu i Onze

socials i web.

• Responsable de comunicació dels Premis

Llibre de converses entre Vicent Sanchis i
Xavier Sardà. Conducció dels debats i
escriptura del llibre i del pròleg.

Ciència Ciutadana (2015): Contacte amb els
mitjans, notes de premsa, gestió de la web del
concurs, promoció, guió i cobertura de la gala
de lliurament.
"

Tallers per la Llengua (2008-11)

• Pedacets al Sol (2010), Ed. 7dquatre

• Elaboració d'un pla de comunicació.
• Direcció i guió d'un vídeo divulgatiu (50.000

Recull d'alguns dels meus articles literaris,
polítics i socials publicats al meu blog
personal i a diaris digitals.

visites a YouTube)

• Impartició de tallers pedagògics a escoles,
empreses, ajuntaments i entitats destinats a
promoure l'ús social del català. Durada
d'entre 1 i 5 hores. Públic d'entre 5 i 25
persones.

• Redacció de reportatges sobre l'entitat.
• Gestió de projectes i feina organitzativa com

"

• Pròleg del poemari Luíííís, (2015), de Sílvia
Bel, Ed. Viena.
Traduccions (anglès-català)

a membre del comitè directiu.
Setmana del Llibre en Català (2010)

• Responsable de comunicació de la fira:
Contacte amb els mitjans, notes de premsa,
promoció, cobertura de totes les activitats.

• Ajudant de producció (mà dreta del director).

• Traducció de reportatges dels setmanaris
The Economist i Der Spiegel International per
al setmanri El Temps (2015-17)

• Traducció d'articles d’opinió de diaris nordamericans i anglesos, com The Washington
Post, The New York Times, Financial Times i
The Economist, per al butlletí
Catalunyaoberta.cat (2013-14)

Casal Català de Montevideo (2006)

• Responsable de comunicació de l'entitat:
promoció de les activitats, redacció del
butlletí, redacció de discursos.

• Elaboració d'informes i suport logístic als
càrrecs directius.

• Traducció/resum dels llibres "Seduction of
the Innocent", de Fredric Wertham M.D i
"Seal of Approval", d'Amy Kiste Nyberg. Per a
un particular (tesi doctoral)

