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 - Sòcia-Directora de ARTAU  Associats, S.L. 
 - Experta en Polítiques d’Igualtat. 
 - Màster en Gestió i Política Universitària 
 - Llicenciada en Pedagogia, especialitat d’Orientació. 
 
 
 En aquests moments és sòcia-directora de la seva pròpia consultoria en 
Polítiques d’Igualtat; dirigeix ARTAU Associats, Polítiques d’Igualtat des de la 
seva constitucció l’any 1999. Intervé com a experta en projectes finançats tant 
des de la Unió Europa com des d’administracions públiques locals o des 
d’institucions privades per tal de desenvolupar mètodes i protocols de millora en 
àrees d’alt contingut científic i tecnològic. Alhora també realitza diferents 
accions formatives per promoure propostes de tipus socials i laborals i 
assessora diferents organitzacions i empreses en la implantació i promoció de 
Polítiques d’Igualtat. Treballa fermament convençuda de la necessitat de portar 
endavant aquestes polítiques, per tal d’arribar a obtenir la igualtat entre dones i 
homes en l’àmbit laboral. També col·labora activament amb l’Institut Català de 
la Dona, del Consell de la Dona de Cornellà i de la Diputació de Barcelona del 
qual és Secretària; o amb altres espais com L’Associació de Dones 
Emprenedores i AEDIPE. També participa en taules de debat i en mitjans de 
comunicació com a ponent i experta en polítiques d’igualtat. 
 
 
 A més a més ha treballat en la gestió i avaluació de projectes a nivell 
europeu. És experta en la gestió i desenvolupament de projectes a nivell 
europeu els quals tenen com a tòpic principal el de la recerca en accions 
dirigides a la millora de la igualtat entre homes i dones en diferents espais 
professionals i formatius. 
  
      Anteriorment havia treballat i havia portat a terme, al llarg de 10 anys, 
diferents experiències en el camp de la igualtat d’oportunitats com a Directora 
del Programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya i com a Cap de 
l’Oficina de Promoció dels Estudis de la  Universitat  Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
 
    També ha treballat com a professora de secundària en tasques de docent i 
de gestió de centre. Anteriorment, ha treballat en el camp de la formació amb 
adolescents i com a directora de centre, experiència que li ha donat peu per a 



publicar diferents articles i llibres tractant de la desigualtat existent en el camp 
de la formació i del món del treball. 
 
 Tots aquests anys, ha estat especialment preocupada per saber com 
orientar millor les dones cap el món del treball i per això ha elaborat diferents 
articles, i publicacions referides a la desigualtat entre les dones i els homes en 
el camp de la formació, la orientació i la inserció laboral. 
 
  
 
 
 
 
Altres activitats professionals: 
 
 Secretària del Consell de la Dona de Cornellà i de la Diputació de 

Barcelona des del 2000.  
 Ex directora del centre de Barcelona de la Fundació CIREM. 2007. 

  Col·laboradora a l’ escola ELISAVA de disseny per l’organització dels 
cursos de Màster i Postgrau. 2006.  

  Membre de la comissió Dona i Política de la Fundació Campalans 
2008. 

  Membre de la recent creada comissió de Responsabilitat Social 
Corporativa de AEDIPE Catalunya 2006. 

  Secretària del Consell de la Dona de Cornellà a la vegada que 
s’exerceixen tasques de consultoria amb la Presidenta delegada  del 
Consell. 2008 

  Responsable de la xarxa europea WITEC (Women in Technological 
and Science) a Espanya. Any 2001-2005. 

  Component de la Subcomissió de Capital Humà del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona. Any 2002. 

  Membre amb tasques de coordinació en la Secció IV sobre Formació 
Professional i Inserció de la Conferencia Nacional d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Any 2000-2002 

  Membre de la Comissió d’Avaluació Interuniversitats creat per la AQUC. 
1999. 

  Integrant de la Comissió de Treball per organitzar les Jornades sobre 
Barcelona ciutat educadora organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.  
1998 i 1988. 

  Participació en tertúlies i de programes referits a la dona i a temes 
d’igualtat d’oportunitats en diferents mitjans de comunicació. 

  Participació en seminaris, taules rodones, debats i en definitiva en espais 
on es pogués parlar de la dona i les desigualtats en els àmbits de la 
formació i el món del treball. 

 
 
 
 
 


