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FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Octubre 2018 –
Actualment

Cursant: Master Igualtat i Equitat en el Desenvolupament, UNIVERSITAT de VIC, COOPERACCIÓ.

Novembre 2014
– Abril 2015

Formació a distància “Curs d’especialització sobre el potencial de l’educació, les arts i la cultura en els
processos i les accions de desenvolupament”, UNESCO, UNI-TWIN, Universitat de Girona.

Setembre 2012Setembre 2013

Máster de Recerca en “Globalització, dinàmiques espacials i desenvolupament sostenible als països del
sud” Universitat Sorbona de París (PARIS IV)
Tesina de màster : “Els desafiaments del tràfic i el contraban de persones a la frontera dominico-haitiana : una
perspectiva transversal entre las polítiques d’ordenament del territori i la proliferació de xarxes de tràfic i
contraban”.

Setembre 2006Juny 2011

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració. Especialització en Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona. Intercanvi Universitari (programa ERASMUS) Universitat de Pàdua, Itàlia
(Setembre 2009- Juliol 2010).

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
-

Curs seminari “Diversitat, Arts i Educació”, Atempo, Fundació la Ciutat Invisible, Girona, novembre 2017.

-

Intercanvi de bones pràctiques amb el centre cultural “LA NANA fàbrica de creación e innovación”, ConArte México, ciutat de
Mèxic, juny 2017.

-

Curs Seminari “Moviment i llenguatge”: la utilització de l’art en la educació, Universitat de Girona, març 2015.

-

Curs intensiu en dansa integrada “Cos a Cos” amb el coreògraf Jordi Cortès, novembre 2014 i setembre 2015, Barcelona.

-

Curs Seminari “Educar en i des de les Arts”, ConArte Internacional, Girona, Catalunya, novembre 2014.

-

Curs “Introducció al Coaching i a la Programació Neurolingüística” Institut Gestalt de Barcelona , setembre 2014.

-

Curs Intensiu “Neuro-convivència i Educació per la pau” OtraEscuela i Creart, Bogotà, Colòmbia, març 2014.

-

Curs "Educació per la pau" Escola de Cultura de Pau de Barcelona, Catalunya, octubre 2010 – febrer 2011.

-

Participació a les 1eras i 3eres jornades de "Creativitat i Conflicte" Escola de Cultura de Pau de Barcelona, novembre 2008 i novembre 2010.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Octubre 2018

Consultora per a la Correcció d’Informes d’Avaluació de Projectes de Cooperació en la perspectiva de Gènere.

Gener –
Maig 2018

Gestió i Administració del centre d’Arts Escèniques ESPAI TUTUGURI a Sant JUST DESVERN.

Febrer 2017—
Juny 2017
Haití

Novembre 2016
– Gener 2017
Haití

Octubre 2016
Haití

Abril – Octubre
2016
Haití

OXFAM: Assistent Tècnica responsable de la component Entreprenedoria socio-cultural del projecte de
Reconstrucció i Planificació del Barri de DEPREZ a Port-au-Prince (PARAD), projecte finançat per l’UE.
Activitats i responsabilitats principals:
- Planificació i disseny de l’estratègia de dinamització de la vida sociocultural del barri de Desprez amb les
organitzacions comunitàries;
- Capacitació i enfortiments dels grups culturals del barri, acompanyament en l’organització, l’estructuració, i
la creació de xarxes de les associacions comunitàries;
- Acompanyament i estructuració de les iniciatives comunitàries per a la protecció del medi-ambient;
- Disseny i organització del primer Festival sociocultural de Desprez.
American Friends Service Comitee (AFSC): Facilitadora i formadora en transformació de conflictes i
promoció d’una cultura de pau
Activitats i responsabilitats principals:
- Formació i capacitació de l’equipo d’AFSC en transformació de conflictes a través de l’art i la promoció de la
pau;
- Capacitació de grups de teatre comunitari en tècniques de teatre de l’oprimit;
- Elaboració del pressupost i el pla de formació;
- Elaboració d’informe de resultats.
OXFAM: Consultora per la primera resposta humanitària del huracà Matthew, Coordinació, logística i
administració.
Activitats i responsabilitats principals:
- Coordinació de la logística, administració i finances;
- Missions de terreny durant la primera fase de sensibilització;
- Creació de la primera base de dades MEAL.
OXFAM: Consultora Coordinadora de la component Comunicació i Sensibilització del projecte d’Inclusió
econòmica i social de les persones vulnerables i dependentes de l’economia informal, en les zones
d’intercanvis transfronterers de la frontera dominico-haitiana”
Activitats i responsabilitats principals:
- Suport a la coordinació i organització de les jornades de llançament del projecte;
- Creació i formació d’equips teatrals de joves en les zones frontereres beneficiàries del projecte;
- Elaboració del pressupost i de la estratègia de intervenció dels grups teatrals en la comunicació i
sensibilització del projecte.

Març – Juny 2016
Haití

OXFAM GB: Consultora per al projecte “Protecció i assistència de persones desplaçades internes de la
zona metropolitana de Port-au-Prince”
Activitats i responsabilitats principals:
- Capacitació dels socis locals per a la realització d’activitats de empoderament psicosocial de les
sobrevivents de la VBG a través de l’art i de la creativitat.
- Elaboració de pressupost i del pla de formació
- Realització de la formació;
- Coordinació i acompanyament dels socis locals en la posada en marxa d’activitats basades en la
metodologia adquirida;
- Elaboració dels informes de resultats.

Novembre –
Desembre 2015 i
Octubre 2013 Novembre 2013
Haití i República
Dominicana

PROCASUR: Consultora per al projecte “Compartint coneixements en seguretat Alimentària i Bones
Pràctiques per a la generació d’ingressos a la frontera entre República Dominicana i Haití” co-executat
per la FAO i el FIDA.
Activitats i responsabilitats principals:
- Anàlisis DAFO i de bones pràctiques de les organitzacions de productors locals;
- Sistematizació de la informació i elaboració d’un estudi de cas.

Juny – Agost
2014
Haití

ONU-HABITAT : Assistent Tècnica per al Programa Participatiu de Millora de barris precaris (PPAB, per
les sigles en francès, Programme Participatif d'Amélioration des Bidonvilles) (PRÀCTIQUES)
Activitats i responsabilitats principals
- Anàlisis del marc polític, institucional i jurídic relacionat amb la millora dels barris precaris, i elaboració de
recomanacions;
- Sistematizació de la informació a través de matrius sintètiques;
- Contribució a la redacció del informe “Analyse du cadre politique et reglementaire pour l'amélioration des
bidonvilles”.

Juliol 2011Desembre 2011
República
Dominicana

Març 2011 –
Juny 2011
Barcelona

PNUD: Assistent Técnica per a la Comissió Mixta Bilateral Dominico-Haitiana (PRÀCTIQUES)
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) Santo Domingo, República Dominicana.
Activitats i responsabilitats principals:
- Suport a la coordinació interinstitucional;
- Recerca dels instruments jurídics subscrits entre la República Dominicana i la República d’Haití i
participació en el desenvolupament d’una base de dades d’aquests instruments;
- Suport a l’elaboració de tallers de formació i sistematització de la informació per als actors institucionals i
acadèmics implicats en les relacions binacionals;
- Missions de terreny a la frontera dominico-haitiana, en el marc del diàleg polític binacional.
Institut Català International per la Pau (ICIP) Assistent de recerca
Activitats i responsabilitats principals:
- Seguiment de les negociacions del Tractat del Comerç d’Armes;
- Recerca i recopilació d’informació sobre el comerç d’armes;
- Col·laboració a la redacció d’articles i ressenyes per a la revista del ICIP Peace in Progress;
- Assistència en la coordinació i organització de conferències i taules rodones sobre els estudis de pau.

VOLUNTARIAT EN TREBALL SOCIAL I MEDIACIÓ INTERCULTURAL
Agost 2015 – Juny
2017
Haití i República
Dominicana
Abril – Juliol 2015
Barcelona

Gener – Agost
2014
Haití

Julio 2008
Índia

Membre fundadora del moviment artístic dominico-haitià AZUEI
- Facilitadora de les dinàmiques i tallers de diàleg entre els artistes dels dos països;
- Suport a la coordinació dels esdeveniments culturals;
- Elaboració d’informes sobre el moviment;
Facilitadora de les sessions formatives d’inclusió laboral per a persones en risc d’exclusió social.
Fundació “Formació i Treball”, La Mina, Barcelona.
- Organització i dinamització de tallers en capacitats transversals d’emancipació i habilitats socials;
- Acompanyament i capacitació individualitzades en la recerca de feina.
Dinamitzadora cultural amb els joves de la població rural de Camp-Perrin i de la ciutat de Les Cayes
En col·laboració amb l’Aliança Francesa de Les Cayes.
- Promoció de xarxes entre els grups de joves organitzats i les entitats vinculades a la cultura;
- Recerca i disseny d’activitats culturals per realitzar a l’Aliança Francesa;
- Suport tècnic i logístic per a les activitats culturals i educatives de l’Aliança Francesa de Les Cayes.
Monitora al centre d’acollida de menors i dones en situació vulnerable, Maher Centre, PUNE INDIA
- Organització i realització d’activitats físiques i lúdiques per a les dones del centre;
- Realització de classes de dansa i teatre per a nens;
- Assistència en les tasques administratives i logístiques de l’organització.

Juliol 2007
Bulgària

Monitora/ Facilitadora a l’orfenat i centre d’acollida de joves, Rodopski Pansion, BULGÀRIA
- Organització i realització d’activitats lúdiques per a nens i adolescents;
- Treball de sensibilització amb adolescents sobre la salut reproductiva;
- Professora d’anglès

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
-

Realització de 3 conferències sobre las relaciones entre Haití i la República Dominicana a la Universitat Autònoma de Barcelona,
Facultat de Ciències Polítiques, març 2012, gener 2014, i novembre 2014, Barcelona.

-

Docent a la Universitat Estatal de Haití “Henri Christophe”, per al mòdul Metodologia de Projectes Culturals, del Diploma d’Estat en
Gestió d’Organitzacions Culturals, finançat pel Programa Europeu per la Cultura (PEC) i gestionat per COOPI, juny 2016, Limonade, Haití.
CAPACITATS I COMPETÈNCIES PERSONALS

Llengües

Català

Llengua materna

Francès

Nivell avançat

Castellà

Bilingüe

Italià

Nivell avançat

Anglès (certificat IELTS 7/9)

Nivell avançat

Crioll Haitià

Nivell avançat

Competències
informàtiques

- Domini de els components de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
- Coneixements intermedis del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Competències
socials

- Capacitat de treball en equip, adquirida en els equips pedagògics (experiència en treball social i animació
sociocultural) i en els grups institucionals i d’organitzacions no-governamentals (experiència a les Nacions
Unides, al Ministeri de Relacions Exteriors, i a Oxfam).
- Capacitat d’adaptació en ambients multiculturals, adquirida a través de les experiències com a voluntària a
Bulgària, França, Índia, i l’experiència com a cooperant a la República Dominicana i Haití.
- Capacitat de reacció davant de situacions crítiques, adquirida mitjançant el treball amb les poblacions en
situació d’exclusió social i en comunitats vulnerables amb problemes de violència a Haití, Barcelona, Bulgària i
Índia.

Competències
organitzatives

- Sentit de l’organització capacitat d’autonomia i iniciativa adquirit a través de l’experiència com a consultora, i
durant la preparació de seminaris d’alt nivell al Ministeri de Relacions Exteriors Dominicà (
- Gestió de protocol adquirit durant la preparació de seminaris i reunions d’alt nivell al Ministeri de Relacions
Exterior Dominicà.
- Rigor i sentit crític, adquirit durant las missions de terreny realitzades a Haití i a la República Dominicana des
del 2011, el treball de recerca sobre el tràfic i el contraban de persones, i l’elaboració d’informes per a les
diferents organitzacions.

Permís de
Conduir

B (11 anys d’experiència)

