Sandra Salvador Real

DADES ACADÈMIQUES
Formació acadèmica
● Llicenciatura de Periodisme a La Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2006). Curs amb beca Erasmus a la
Universitat de Florència (2003-2004)
● Llicenciatura d’Humanitats a la Universitat Autònoma de Barcelona (2005-2008).
Universitat Pablo Olavide de Sevilla (2006-2007)

Curs amb beca Sèneca a la

● Títol de CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) en Història i Geografia. Universitat de Sevilla. (2007-2008)

Formació en comunicació
● Com fer campanyes de sensibilització, mobilització e incidència política. CIPÓ Comunicació (Madrid, març 2014.
20 hores).
● Formació en comunicació 2.0. Federació ECAS-Jaume Albaigés (març 2012. 14 hores)
● Curs de Màrqueting i comunicació. Formació del Centre d’Estudis Suport Associatiu de Fundació Catalana de
l’Esplai (novembre 2011, 8 hores).
● Curs de Gestió de la Comunicació a les ONG. Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya (novembre 2010. 20 hores).
● Curs avançat Creació web 2.0 per a entitats (febrer-juliol 2010). Curs online a Xarxanet.org.
● Personalitza la teva web amb Wordpress (CMS). Enmedio (maig-juny 2010).
● Curs de Comunicació Interna i externa de les entitats del tercer sector. Avalon Formació. (Barcelona, maig
2010).
● Curs de portaveus (alumna i ajudant de formació a membres d’associacions de salut mental), a càrrec de Josep
Maria Brugués, professor d’Universitat Blanquerna (març/maig/setembre 2010).
● Curs de curtmetratge social. Elaboració d’un documental sobre les llengües del Poble-sec de Barcelona a càrrec
de Linguamon. (octubre 2008-febrer 2009).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
●

Assessora de comunicació en projectes de la cooperativa ETCs. Assessorament i suport tècnic en projectes de salut
mental i acció comunitària de la ciutat de Barcelona. Març 2016- març 2017

●

Responsable de comunicació. Opcions Revista de Consum Responsable (Barcelona). Desembre 2015-maig
2016.
-

●

Coordinació del rellançament de la revista en format online
Redisseny de la marca i redefinició dels canals de comunicació externa
Edició per web i paper dels articles publicats
Community Mannager i enviament dels butlletins electrònics

Responsable de comunicació. Obertament Associació catalana de lluita contra l’estigma de la salut mental
(Barcelona). Desembre 2010-juny 2015.
-

Elaboració del Pla de Comunicació i desenvolupament de l’estratègia comunicativa de l’entitat i les
campanyes
Responsable de la imatge corporativa i les eines comunicatives externes i internes
Responsable de les campanyes de comunicació “Es busca famós”, “Dóna la cara” i “El que ens allunya són
els teus prejudicis”
Disseny de l’estructura, el desenvolupament i la gestió de nou web 2.0
Gabinet de premsa: relació amb mitjans i notes de premsa
Contractació i relació amb proveïdors de comunicació
Coordinadora de l’equip de portaveus voluntaris
Relació amb la base social: butlletins externs i comunicats
Coordinació d’esdeveniments i presentacions
Community Manager: gestió de les xarxes socials de l’entitat

●

Responsable de comunicació en el festival L’Altre Festival, teatre i salut mental, celebrat del 4 al 7 de juny
de 2015 a Barcelona.

●

Tècnica de comunicació. Federació Salut Mental Catalunya (Barcelona).
-

Desembre 2008-maig 2013.

Suport en l’elaboració del Pla de Comunicació de l’entitat
Creació i gestió de continguts de dos webs (Joomla i Wordpress)
Elaboració i maquetació de documents comunicatius i de difusió (revista, butlletí electrònic, cartells,
tríptics, etc.)
Assessorament de comunicació pels associats
Gabinet de premsa: relació amb mitjans de comunicació i recull de premsa.
Organització d’esdeveniments i jornades tècniques
Community Manager

●

Responsable de comunicació. Pla Comunitari del Poble-sec (Barcelona).
-

Octubre 2009-juny 2011.

Disseny del Pla de Comunicació
Creació i gestió del web (Wordpress)
Elaboració d’eines de comunicació (butlletins, cartells i díptics)
Elaboració de notícies per mitjans locals
Gestió del voluntariat en temes de comunicació

●

Editora i correctora de la web i projectes. Associació DiverCult. (Barcelona-Brasil). Octubre 2008-febrer 2009.

●

Redactora de continguts. Periòdic d’Ontinyent. Ontinyent (València). Estius 2007-2008.

●

Redactora de continguts. Periòdic “Cascoantiguo" i Diari ABC (Sevilla). Gener 2007-abril 2008.

●

Tècnica de comunicació interna. Abertis Telecom (Barcelona). Febrer-agost 2006. Pràctiques al Departament
de Comunicació Interna. Beca UAB.

●

Redactora. Agència EFE (Barcelona). Octubre 2005-gener 2006. Pràctiques externes de periodisme a la secció
societat-cultura.

●

Redactora de continguts web. Telentrada de Caixa Catalunya (Barcelona).

●

Redactora i locutora d’informatius. Sants Montjuïc Ràdio (Barcelona).

●

Redactora. Revista “El Crónica” (Ontinyent). Estiu 2004.

Gener-maig 2005.
Octubre 2004-gener 2005.

IDIOMES
●
●
●
●

Castellà: llengua nativa
Català: llengua nativa. Grau Mitjà de Valencià
Anglès: nivell mitjà escrit i parlat
Italià: nivell mitjà escrit i nivell alt parlat. Estada de 10 mesos a Florència, amb beca Erasmus durant el
curs 2003/2004.

INFORMÀTICA I DISSENY
●
●
●
●
●

Domini del paquet Office.
Curs de programes de disseny Adobe (Photoshop i Illustrator) i Windows XP.
Domini de gestors de pàgines web: Joomla i Wordpress.
Domini de programes de Maquetació y disseny en premsa (Indesing y QuartX) i en edició d'imatges (Avid
i Premiere).
Domini de programes de disseny de web: Dreamweaver.

