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SOBRE MI
Com a Periodista, tota la meva trajectòria professional s’ha centrat dins de l’àmbit social. Crec en la comunicació i la creativitat com a eines
de transformació, empoderament i potenciació dels valors humans. Poso la meva sensibilitat al servei de projectes amb impacte humà i social.
He treballat com a cap de comunicació, ideadora de campanyes de sensibilització, redactora de continguts, guionista i realitzadora de vídeos
divulgatius i fotògrafa. M’agrada posar-me al lloc de la persona per la que treballo, fer bé la meva feina, cenyir-me als temps i al pressupost,
així com millorar constantment.
Estic disponible per treballar per organismes, entitats i associacions que vulguin generar un impacte positiu per a la nostra societat.

FORMACIÓ
1999 - 2004

Llicenciatura en Periodisme

Universitat Autònoma de Barcelona
2008 - 2009

Realització en Cinema Digital
Escola Estudio de Cine

EXPERIÈNCIA
2016- Actualitat

Agència Accent Obert

Fundadora i Directora del projecte
Redacció dels continguts per les webs oficials de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, producció d’articles i entrevistes per a les mateixes.
Continguts Campanya contra la violència masclista per l’Ajuntament de BCN 2016.
Ideació i realització d’audiovisuals (materials educatius d’EduCAC -Consell de l’Audiovisual de Catalunya-, Premis 8M i 25N, Fiscalitat, etc).
2012 - 2016
Agència EBA Comunicació
Sòcia fundadora. Creativa, Community manager, fotògrafa, realitzadora de vídeos
Ideació, gestió i execució de la campanya Coresponsable 100%, ideació, gestió i execució de la campanya
de comunicació contra violència masclista 2015. Guió i realització de vídeos per als PIADs.
Setembre 2007 - Març 2009

Consell de la Joventut de Barcelona

Directora de Comunicació
Coordinació de campanyes, redacció de notes de premsa, contacte amb mitjans, gestió de la producció de material gràfic.

IDIOMES
Català (Certificat C), Castellà (nivell equivalent a C), Anglès (nivell equivalent a C1), Francès (Certificat B2), Italià (nivell equivalent a A2),
Portuguès (nivell equivalent a A2), Èuscar bàsic (nivell equivalent a A1).

CONEIXEMENTS TÈCNICS
Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, GIMP, Final Cut,
Color, Audacity, Office, Open Office, Navegadors Internet, Adobe Reader, Wordpress, Mailings (Mailchimp, Acrelia o Sendinblue),
Facebook, Twitter, Instagram, Hootsuite, etc.

Data de naixement: 12-12-1981
accentobert.cat
berta@accentobert.cat
+34 600 064 006

