Eva Rexach Pous
ESTUDIS
!

1999-2001: Llicenciatura en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona

!

1995-2001: Llicenciatura en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona

!

Gener – Maig 2003: Curs de Postgrau La crítica literària a la premsa, impartit per
l’Institut d’Educació Contínua, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

EXPERIÈNCIA LABORAL
!

Juliol 2017 – Març 2018: Community manager a LaMagnética, encarregada de les
xarxes socials de TMB (Instagram) i el Barcelona Bus Turístic (Instagram i Facebook).

!

Setembre 2009 – juliol 2017: col·laboració en diversos departaments del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona en la realització de tasques variades:
o

Responsable de xarxes socials (des de setembre de 2014)

o

Coordinadora al Departament d’Activitats Culturals per als següents
esdeveniments:

o

Tasques de coordinació, elaboració de material i gestió de les comunitats
online per a Kosmopolis. La Festa de la Literatura Amplificada (edicions 2010,
2011, 2013, 2015 i 2017). Elaboració de material escrit (programa, articles per
al web) i manteniment de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram).

o

Col·laboració amb el CCCBLab, el departament d’innovació del CCCB, en el
seguiment online de les activitats (live twittering, articles de resum, reportatges,
etc.)

!

Abril 2015 – Desembre 2016: Col·laboració amb la Fundació Aquae en la redacció
de textos sobre medi ambient, innovació i sostenibilitat.

!

Octubre 2013 – Desembre 2014: Social Media Manager a l’agència de comunicació
Interprofit. Elaboració de textos per a blogs, gestió de xarxes socials de clients del
sector salut, gastronomia, esports i empresa

!

Gener 2014 – març 2015: Gestió de les xarxes socials de la comunitat UOC alumni
(Universitat Oberta de Catalunya)

!

Maig – Juny 2012: Col·laboració amb el FAD (Foment de les Arts i del Disseny) en
l’elaboració de material per a premsa per al FADfest 2012

!

Agost 2005 – setembre 2009: Executiva junior a MAHALA Comunicación.
Elaboració de notes i dossiers de premsa, organització d’actes i convocatòries per a
mitjans de comunicació, gestió d’entrevistes, contacte directe amb la premsa

!

Juny 2000 – febrer 2002: Redactora a la revista digital en.red.ando (desapareguda).
Elaboració d’articles, entrevistes, ressenyes, cròniques i informes. Gestió de la
comunitat virtual @en.media a través de forums online i treball en xarxa

COL·LABORACIONS PERIODÍSTIQUES
!

Gener 2013 – gener 2014: Col·laboració setmanal en la secció de gastronomia
(Paladars) del suplement Play del diari Ara

!

Estiu 2005: Col·laboradora al programa d’estiu “Protecció Solar” a Ràdio
Nacional d’Espanya – Ràdio 4, dirigint una secció de gastronomia

!

Octubre 2003 – desembre 2004: Elaboració de textos sobre empresa i ressenyes de
llibres pel portal Insight de l’IESE

!

Març 2002 – febrer 2004: Col·laboradora a la revista Historia y Vida per l’elaboració
de l’agenda d’exposicions i la secció d’Internet. Redacció d’articles varis sobre ciència,
art i arqueologia

!

Desembre 2003 – setembre 2009: Col·laboradora al suplement Quèfem? del diari La
Vanguardia. Elaboració de crítiques de restaurants i reportatges sobre temes de
gastronomia

!

Abril – maig 2001: Publicació d’articles a la revista de nova economia Web Business

!

Maig 1996: Col·laboradora al suplement “ Vang!” del diari La Vanguardia

!

Col·laboracions esporàdiques a la revista Descobrir cuina

PRÀCTIQUES
!

Maig 2001: becària a Radio Nacional d’Espanya – Ràdio 4, a l’informatiu “A mitjanit”,
dirigit per Esteve Crespo. Elaboració de reportatges i textos

!

Juny-Juliol 2000: becària a la revista digital en.red.ando. Elaboració d’articles,
documents i tasques d‘edició. Gestió de la comunitat online en.medi@

IDIOMES
!
!
!
!

Català parlat i escrit (llengua materna)
Castellà parlat i escrit (llengua materna)
Anglès parlat i escrit (nivell Advanced, C1)
Coneixements bàsics de francès i italià

