
anna guixà fisas
Sóc una persona cooperadora, creativa, eficient, emprenedora, detallista, amb una gran 
iniciativa i amb moltes dosis imaginatives. Apassionada del món de la comunicació, dinàmi-
ca, resolutiva i innovadora. Extrovertida, entusiasta, comunicativa, buscadora de noves opor-
tunitats, desenvolupadora de contactes….

EXPERIÈNCIA
2018 - GENERALITAT DE CATALUNYA
Adjunta al cap del gabinet de la consellera d’empresa i 
coneixement

2008 - LET’S COMUNICA’M S.L.. 
Conceptualització i execució de l'estratègia de comunica-
ció (ON i OFF) de diferents companyies nacionals i inter-
nacionals amb una orientació clara a resultats i impacte 
directe a stakeholders.
•Definició, execució i seguiment del pla de comunicació i 
màrqueting
•Conceptualització i execució de l’estratègia digital i 
corporativa
•Redacció de continguts i coordinació de materials gràfics 
i audiovisuals
•Relació amb periodistes, prescriptors i líders d’opinió
•Organització d’actes
•Elaboració de campanyes publicitàries 
•Relació i negociació amb les agències i consultories de 
comunicació.
•Desenvolupament de l’estratègica comunicativa interna

Projectes:
•Coordinació del projecte "Episcopus" del Bisbat de Vic 
amb més de 150 accions i ppt de 6 milions d’€
•Assessorament i desenvolupament de l'estratègia de 
comunicació OFF de Casa Mas Alimentación
•Organització d'actes amb autoritats internacionals: 200 
anys de La Farga Lacambra
•Gestió de xarxes en el desplegament del projecte e-set 
amb Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
•Lideratge comunicatiu en el desenvolupament del pla 
estratègic municipal "El Bruc que tots volem"
•Coordinació de la campanya comunicativa per a la 
creació de la nova comarca del Moianès
•Campanyes de sensibilització en temes de seguretat, 
marca, clima laboral, nous productes, valors, etc.
•Suport comunicatiu en empreses de sectors ben diver-
sos: metal·lúrgic, alimentació, construcció, administració, 
transports, entitats sense ànim de lucre, etc.

Back up:
2007/2008 - Tècnica Superior de Comunicació i Cap de 
Premsa, Ajuntament de Castellterçol
2006 - Assistent de Màrqueting a La Farga
2005/06 - Tècnica de realització InfoK de TV3
2005 - Periodista als informatius de Televisió d’Osona

FORMACIÓ
•Màster Consellers d’empresa familiar (UPF, Bcn, 2008)
•Màster Direcció de Comunicació (UPF, Bcn, 2006)
•Llicenciada Comunicació Audiovisual (URL, Bcn, 
2002-06)

•Crash Course on Creativity (California, 2012)
•Comunicar para transformar (Madrid, 2012)
•The Art of Political Campaigning (Washington, 2011)
•Comunicació de portaveus i comunicació interpersonal 
per Ferran Ramon Cortés (Vic, 2010)
•Lideratge d’equips i taller d’assertivitat (Bcn, 2010)
•Perfeccionament dels actes protocolaris (Bcn, 2007)
•Formació teòrico-pràctica de ràdio (Castellterçol, 
2003-04)

REPTES
•Alcaldessa de Sant Quirze Safaja i Vice-presidenta del 
Consell Comarcal del Moianès
•Membre de la Junta del Centre Excursionista de Castell-
terçol i cap de comunicació de l’entitat
•Component de l’equip Aupa Neska Salewa, primer equip 
femení participant a Copa Catalana de Raids de Muntanya 
(2010). Patrocini del Consell Català de l’esport i Salewa
•Aficionada als esports de muntanya
•M’agrada viatjar. Estància a més de 40 paisos.
•Carnet de conduir B1 i total disponibilitat de cotxe

IDIOMES - HABILITATS
Català: nativa (nivell C)  Castellà: nativa
Anglès: nivell Advanced Francès: nivell B2 
Programes:
Disseny (InDesign, Illustrator, Photoshop...)
Edició audiovisual (Final Cut i Première)
Programació web (Joomla)
Gestió tasques (Asana, Slack...)
Mailings (Mailchimp)
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679 26 18 01 / anna.guixa@gmail.com / @AnnaGuixa


