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EXPERIÈNCIA   
 
 

Traductora i correctora freelance 
 

Barcelona                                                                             (2016 – 2018) 
 Traducció anglès > castellà del projecte de licitació de la 

central fotovoltaica de Talaván (Extremadura) per a 
l’empresa Emin Energy. 

 Traduccions i transcripcions de català a anglès per a 
l’empresa britànica ALM Translations. 

 Llançament de la web pròpia Correcciones para autores 
noveles, amb correcció tant ortotipogràfica com d’estil. 

 Llançament de la web pròpia Mejoro tu currículum, 
dedicada a fer-ne la optimització, correcció i traducció. 

Coventry, Regne Unit                                                          (2013 – 2016) 
Entre d’altres projectes: 

 Traduccions castellà > anglès per a l’empresa Itsa, que 
dissenya i fabrica mobiliari urbà i paviments. 

 Localització anglès > castellà de la web de Float Med Tec, 
companyia dedicada a la venda de cabines de spa. 

Barcelona                                                                            (2009 – 2013) 
Hinckley, Regne Unit                                                          (2008 – 2009) 
Phoenix, Estats Units                                                            (2005 – 2008) 
Barcelona                                                                            (2002 – 2004) 
 
 

Traductora i correctora a empreses 
 
Automatictrans                                                                    (2004 – 2005) 
Entre d’altres projectes: 

 Ampliació i millora de la base de dades castellà > català 
del traductor automàtic de l’empresa. 

 Elaboració de la versió catalana del llibre d’estil de Caixa 
Sabadell i posterior correcció de la web de l’entitat seguint-
ne el llibre. 

 Traducció de documents pertanyents a Banco Madrid. 

Pharmalexic                                                                                     (2004) 
Empresa especialitzada a la traducció de textos mèdics i 
farmacèutics. Entre d’altres projectes:  

 Traducció de l’anglès al castellà de textos de màrqueting 
de Roche Diagnostics i de documents tècnics pertanyents a 
l’empresa Bausch & Lomb. 

 Traducció de francès a castellà de textos sobre la cura de 
nadons, de Laboratorios Ordesa. 

Traduït                                                                                   (2001 – 2002) 
Traducció i correcció de textos, a més de coordinació de projectes. 
Entre d’altres: 

 Correcció de la versió castellana del Pla Energètic de 
Barcelona. 

 Traducció, correcció i coordinació (mitjançant el programa 
Déjà Vú) del projecte de traducció de diversos cursos de 
formació de personal de l’empresa Limra International. 

 
 
 
 
 
 

COMPETÈNCIES 
 
LINGÜÍSTIQUES 

Castellà Nadiu 

Català Nadiu 

Anglès Avançat C2 

Francès Mitjà B1 

 
PROFESSIONALS 

Microsoft Office 

Open / Libre Office 

Programes de tipus CAT 

 
PERSONALS 

Adaptabilitat 

Atenció al detall 

Capacitat d’aprenentatge 

Empatia 

Flexibilitat 

Organització 

Orientació al client 

Planificació 



a 

 ESTUDIS   
 

 
Llicenciatura en traducció i interpretació 

 
Universitat Pompeu Fabra                                                  (1996 – 2000) 
Especialització en la traducció d’anglès i francès a català i castellà. 

 Títol de traductora jurada en la combinació anglès - català. 
 ERASMUS a la Universitat de Surrey (Reigne Unit). 
 Participació a la traducció del llibre Relats del Far West, de 

Bret Harte, publicat per Edicions Proa. 
 Certificat de nivell D de català atorgat per la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 

Formació complementària 
 

(2018 – actualitat) 
 Cursos sobre Google Analytics (30h.) i sobre Confecció i 

publicació de pàgines web amb HTML5 i CSS3 (520h.) oferts 
tots dos per l’acadèmia The Corner en col·laboració amb el 
Departament d’empresa i coneixement de la Generalitat i el 
Ministerio de empleo. 

 Diversos cursos impartits a Barcelona Activa: Aprèn a 
planificar eficaçment un projecte web, Estratègies de Social 
Commerce, Inbound marketing, Posiciona la teva empresa 
als cercadors i altres de temàtica semblant. 

(2016 – 2017) 
 Curs d’economia col·laborativa i emprenedoria en 

economia social (XET, Xarxa Emprenedora de Terrassa). 
 Curs de màrqueting personal impartit a Foment de Terrassa. 
 Curs bàsic de màrqueting digital, ofert per Google Actívate 

i amb certificat d’IAB Spain. 
 Curs de fonaments per a l’emprenedoria, impartit per la 

University of California, Irvine mitjançant la plataforma online 
Coursera. 

 Taller d’avaluació de la idea empresarial, impartit a 
Barcelona Activa. 

 Curs de fonaments pel comerç electrònic, ofert per la 
Universitat d’Alacant mitjançant la plataforma online 
UniMooc. 

 
 

VOLUNTARIAT 
 
 
Banc del temps de Sta. Coloma de Grt.                           (2016 – 2018) 
Correcció de llibres, i altres tasques de caire similar a la meva 
professió, com a sòcia en aquest projecte col·laboratiu. 
 
Babelcube                                                                            (2016 – 2017) 
Traducció de llibres d’autors novells mitjançant aquesta 
plataforma web col·laborativa. 
 
 
 

 


