Núria Masdéu i Font
Dades personals:
Nom i cognoms:
Data i lloc de naixement:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Pàgina personal:
Blog:
LinkedIn:
Twitter:
Facebook:

Núria Masdéu i Font
11 d'abril de 1977. Manresa
Passeig de les Lletres 10C, 5è 2a. Terrassa
665 08 37 56
nuria77@gmail.com
http://sites.google.com/site/nuria77
www.nuriamasdeu.cat
www.linkedin.com/in/nuriamasdeu
www.twitter.com/nuria77
www.facebook.com/nuriamasdeu

Dades acadèmiques:
2009

Postgrau en Gestió de la informació en les organitzacions. Universitat Oberta de
Catalunya

2004

Postgrau en Gestió de Continguts Digitals. Institut Català de Tecnologia

2002

Postgrau en Periodisme Digital. Universitat Oberta de Catalunya

2000

Llicenciatura en Periodisme. Universitat Autònoma de Barcelona

Dades professionals:
2013-2014

Communications officer al Barcelona Supercomputing Center, destacat centre de
recerca i supercomputació. Suport en les tasques pròpies d'una oficina de
comunicació, suport en el desenvolupament del web corporatiu del Centre i
responsabilitat de la dissemination online del projecte europeu Mont-Blanc,
estratègic per al Centre, i suport en d'altres projectes europeus. També he pogut
definir un pla immediat d'outreach científic per al Centre i un pla biennal per al
període 2015-2016, d'outreach i public engagement.

2006-2013

Coordinadora de projectes a l'empresa de serveis internet DRAC telemàtic.
Definició i implementació de webs, comerços electrònics, intranets i extranets,
catàlegs i projectes fets a mida així com posicionaments (SEO) i campanyes d'AdWords
de Google. He estat la impulsora de la creació del butlletí corporatiu 'Flamarades',
del directori de Blocs terrassencs i de la implementació de la programació en disseny
adaptatiu.

2011

Col·laboradora de Camaloon (www.camaloon.com). Redacció i publicació dels
continguts dels blogs corporatius (en català i castellà) i especialitzats en xapes
personalitzades (en català i castellà).
Col·laboradora a l'Espai Català de Cultura i Comunicació (ESCACC). Redacció de
notícies i reportatges sobre periodisme i TIC (experiències innovadores, tendències...)
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d'origen internacional.
2002-2006

Webmaster a Convergència Democràtica de Catalunya. Les meves tasques incloïen
l'actualització dels webs del partit CDC, de la federació de CiU, així com la
dinamització de la intranet de militants de Convergència. Vaig participar activament
en els processos de construcció dels diversos espais webs del cicle electoral
(municipals, Parlament de Catalunya, Corts espanyoles, Parlament europeu i
referèndum per al Tractat de Constitució Europea).

2002

Membre de l'equip d'El Periódico Online. Redacció del servei d'Última hora, revisió
dels processos de publicació de l'edició on line d'El Periódico de Catalunya, així com
de les diverses edicions regionals, administració de seccions com El Mur de les
Pintades, fòrums i galeries de fotos, entre altres.

2000-2001

Responsable de continguts de Logopedia.net, el portal professional especialitzat per a
logopedes d'àmbit hispà. Actualització dels continguts del portal, butlletins
quinzenals, creació i dinamització d'una xarxa de corresponsals de diversos països
sud-americans i de diverses Comunitats de l'Estat. Portal finalista del concurs iBest en
dues ocasions.

Congressos, seminaris i altres activitats:
2010

Col·laboradora de l'agenda participativa Agenda Mèdia i TIC
(http://tinyurl.com/38vjqe2).

2008

Premis Blocs Catalunya. Millor bloc de TIC.

2008

Moderadora del taller 'Bases de dades i gestors de continguts: eines que organitzen',
en el marc del 2n Congrés Internacional de la Publicació Electrònica.

2008

Participació a la taula rodona 'Associacions i xarxes de blocs' en representació del
Directori de Blocs terrassencs en el marc de la Catosfera. Granollers, 26 de gener.

2007-2008

Col·laboradora mensual al programa 'L'internauta', amb Vicent Partal, a Catalunya
Ràdio. Temporada 2007-2008.

2007-2008

Col·laboradora setmanal de la secció internet del programa 'Cafè llarg', dirigit i
conduït per Albert Parere a Ràdio Les Borges. De novembre de 2007 a febrer de 2008.

2007

Impartició del taller 'Quines opcions tinc per veure TV a internet' en les IV Jornades
sobre tecnologies de la informació i la comunicació de l'Associació Atictes. Amposta,
9 de setembre.

2007

Assistència al Congrés Cultura i identitat catalana en l'era d'internet. Queen Mary
University of London. 5 a 7 de juliol.
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Aparicions en mitjans:
2010
Alumni destacat a UOC Alumni (http://tinyurl.com/2vzbyv9)
2009

Entrevista a bauen: “Els altres bibliotecaris (9): Núria Masdéu”.
(http://tinyurl.com/3964gfz)
Entrevista a bitscatalans.com: “Entrevista a Núria Masdéu, guanyadora dels Premis
Blocs sobre TIC (http://tinyurl.com/d7wslp).

2008

Entrevista al 3cat24.cat: “Tenim una veu i una opinió que la podem fer sentir a
internet” (http://tinyurl.com/3k6vfa).

2007

Entrevista al Diari de Terrassa (PDF): “En cinco minutos puedes abrir y publicar tu
propio blog” (http://tinyurl.com/34q569z).
Bloc de referència a Catalunya en el reportatge del diari El Punt (PDF): “La catosfera,
a mil per hora” (http://tinyurl.com/36xgema).
Reportatge al Diari de Terrassa (PDF): “Terrassa dins d'un weblog”
(http://tinyurl.com/35ry2kd).
Notícia al Diari de Terrassa (PDF): “Los 'blocaires' locales debatieron su idiosincrasia y
su influencia” (http://tinyurl.com/34jfhgt).

Altres estudis:
2014

MOOC 'Doing Journalism with Data: First Steps, Skills and Tools'. European Journalism
Centre.

2008

Curs Direcció per Projectes. Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

2006

Seminari 'Les millors tècniques d'optimització web', impartit per la Universitat Oberta
de Catalunya.

2004

Curs Infografia amb Flash. Campus Universitari de la Mediterrània en col·laboració
amb el Grup de Periodistes Digitals

2003

Curs Vídeo per internet. Campus Universitari de la Mediterrània en col·laboració amb
el Grup de Periodistes Digitals

2003-2005

Diversos cursos i seminaris al Cibernàrium: Flash, Màrqueting on line, Responsabilitat
Social Corporativa, Màrqueting mòbil (2009) entre altres.

1999

Curs de Ràdio per Internet, cursat al Centre d'Estudis del Periodisme
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Idiomes:
Català i castellà: cursats als estudis reglats.
Anglès:

Certificate on Advanced English per la Universitat de Cambridge (juny de 2004).
Estades d'aprenentatge i perfeccionament a Londres (agost 1995), Oxford (agost 1996)
i Escòcia (juliol i agost de 1998).

Francès:

1r i 2n cursats al Servei d'Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona i classes
particulars durant dos cursos.

Altres:
Carnet de conduir B i cotxe propi.
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