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Proposada com a

Vicerectora
de Política Acadèmica i Qualitat
Vaig néixer a Barcelona el 1969. Vaig tenir la sort de
créixer dins d’una família nombrosa, la qual cosa em
va ensenyar a compartir. Potser per això he sentit
sempre també un fort compromís social; he estat
voluntària en nombrosos projectes d’aquest tipus
des dels disset anys.
Des del 1993, he impartit docència en l’àmbit de la comunicació a les universitats Ramon
Llull (1993-2000), de Barcelona (1998-2002), de Lleida (2003-07) i URV (des del 2007).
Alhora, he anat assumint diferents responsabilitats de gestió, com ara la coordinació de
pràctiques externes, de màster i de doctorat; el lideratge per a la posada en marxa de
diverses titulacions, com a cap de projecte, i la direcció del Departament d’Estudis de
Comunicació. Actualment, des del maig de 2020, soc degana de la Facultat de Lletres.
Soc membre del grup de recerca consolidat Asterisc, en el marc del qual investigo sobre
gènere i comunicació. El darrer projecte que he coordinat explora la producció de
continguts per part d’adolescents i joves a les xarxes socials, la creativitat amb què
expressen la seva identitat sexual i les eines que hi apliquen per prevenir i combatre els
discursos d’odi en línia.
La meva producció investigadora ha estat acreditada favorablement per les agències
oficials d’avaluació. He publicat en nombroses revistes destacades i amb impacte del
meu àmbit, he liderat seccions en les associacions europea i espanyola de recerca en
comunicació i, actualment, soc membre de la junta directiva de l’Associació Espanyola
de Recerca de la Comunicació i vicepresidenta de la Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual impulsada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
La universitat és casa nostra, és casa meva, i m’il·lusiona especialment seguir treballanthi per fer que la seva visibilitat i el seu impacte científic i social siguin cada cop més grans.

