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He construït la meva carrera al 
voltant de la Comunicació 
perquè barreja dues coses que 
m’apassionen.
En primer lloc hi ha el fet de 
necessitar un enfocament 
innovador en tots els projectes ja 
que les tendències digitals 
canvien molt ràpidament.
També està el costat més humà 
de la meva feina. M’encanta 
trobar noves maneres 
d’engrescar les persones per tal 
que participin i s’interessin en 
esdeveniments, projectes, 
iniciatives, accions, cursos, 
notícies i fins i tot canvis.
Tinc experiència com a 
periodista i també gestionant la 
Comunicació Interna i Externa 
d’associacions culturals així com 
empreses privades.
El meu objectiu actual és ajudar 
a les companyies a construir 
plans estratègics de 
comunicació que no només 
siguin eficaços en el dia a dia, 
sinó també per tal de construir 
la identitat del propi negoci.

EXPERIÈNCIA

FORMACIÓ

HABILITATS

- Disseny i execució del pla de comunicació interna de South 
West Europe (Espanya, Itàlia i Portugal)
- Disseny d’estratègies de comunicació pel IT Campus (IT 
Challenge)
- Gestió i coordinació de reconeixements interns i externs
- Gestió d’iniciatives de Responsabilitat Social Corporativa

Comunicació Interna

CASA 
TARRADELLAS
Des de 2016

- Desenvolupament d’estratègies de comunicació corporativa, 
xarxes socials i implementació dels plans.
- Contingut per a xarxes socials, notes de premsa, relació amb 
els mitjans, casos d’estudi i contingut corporatiu.
- Comunicació interna: comunicats interns i revista.
- Anàlisi dels resultats obtinguts i implementació de millores.
- Gestió de col·laboracions amb entitats.
- Gestió i organització d’esdeveniments.

Comunicació Corporativa i Relacions Públiques

UOC
2012

- Redacció i edició de reportatges i cròniques 
d’esdeveniments.
- Elaboració d’entrevistes a personalitats.

Redactora Editora

EL 9 NOU
2006-2012

- Redacció i edició de reportatges, entrevistes i cròniques 
d’esdeveniments

idEC
Pompeu Fabra
2015

www.gemmaduran.cat
687 011 885

gemma.duran.ubeda@gmail.com

linkedin.com/in/gemmaduranubeda

Barcelona

Màster en Direcció de Comunicació

UAB
2012

Llicenciatura en Periodisme

UOC
2012

Curs de Xarxes Socials i gestió de la presència 
a Internet

AJUNTAMENT 
DE CANOVELLES
2011

- Gestió del Pla de Comunicació Institucional i elaboració de 
productes comunicatius
- Organització d'esdeveniments institucionals.
- Atenció als mitjans de comunicació.

Assistent de Comunicació

Comunicació interna Xarxes socials

InDesign

Gestió de continguts Power Point

Excel

Redacció

Treball en equip

Català Nadiu Castellà Nadiu Anglès Avançat

Francès Inicial (A1)

Gestió de projectes

LLENGÜES

Analytics


