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Experiència laboral  

Novembre 2017 – Actualitat  - Assessora científica, Takeda farmacèutica. Responsabilitats i 

objectius assolits: 

- Especialista de referència al territori per a la unitat de malalties autoimmunitàries 

- Establiment i seguiment de les necessitats d'una xarxa de 35 clients externs. 

- Posta en marxa i seguiment d’estudis clínics: un de fase 3 i dos de fase 4.  

- Organització d’esdeveniments mèdics regionals (mitjana de 4 esdeveniments anuals) i 

establiment de dinàmiques de col·laboració amb societats regionals. 

- Integració en l’equip multi disciplinar regional, suport tècnic a l’equip d’accés al mercat i 

formació a la xarxa comercial. 

 

Febrer 2011 – Octubre 2017 - Medical Scientific Liaison, Janssen farmacèutica. Responsabilitats i 

objectius assolits: 

- Especialista de referència per a la comunitat mèdica de la regió durant la fase de pre-

llançament i llançament al mercat de fàrmacs d'ús hospitalari. Participació en el llançament 

amb èxit de 3 fàrmacs d'alt impacte terapèutic, en Hepatitits C i oncohematologia. 

- Establiment i seguiment de les necessitats d'una xarxa de 50 clients externs. 

- Suport a beques d’investigació, estudis iniciats per investigadors independents i estudis post-

autorització. Més de 30 beques gestionades i seguiment de 2 estudis clínics. 

 

Octubre 2010 – Gener 2011 - Project Manager. Onmedic S.A. Responsabilitats i objectius assolits: 

- Administració i gestió de plataformes online per estudis post autorització com a enllaç entre 

la comunitat mèdica i l’espònsor. 

- Redacció de Protocols i implementació de Quaderns de Recollida de Dades per estudis 

clínics. 

 

Març 2010 – Setembre 2010  - Investigadora a laboratori (Beca). Oryzon genomics S.A.  

 

Maig 2008 – setembre 2008 - Investigadora a laboratori (Beca). Universitat Rovira i Virgili 
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Formació 

2009 – 2010  Màster Oficial en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments. Universitat 

de Barcelona 

2005 – 2009  Llicenciatura en Biotecnologia, Universitat Rovira i Virgili 

2003 – 2005  Batxillerat científico-tècnic, IES Pons d’Icart (Tarragona) 

 

Formació complementària 

Acreditació ACTIC: acreditació de nivell mitjà. 

Cursos professionals d'Insights Discovery: Eina d’autoconeixement i millora de les relacions 

interpersonals basada en perfils de comportament.  

Estadística i eines d’anàlisi crítica d’estudis clínics i epidemiològics (formacions a l’empresa). 

Qualitat i normativa ISO, impartit per Deusto formación. 

 

Llengües 

Català i Espanyol: llengües maternes. 

Anglès: nivell avançat. Ús professional habitual. Títol First Certificate of English (FCE) 

 

Informàtica i altres 

Ús expert de windows i paquet Office, així com eines de cloud de Microsoft 365 i Google. 

Carnet de conduir classe B i vehicle propi 

 

Competències tècniques  

• Coneixements bàsics en química:  com a biotecnòloga, posseeixo una base teòrica sòlida 

en química, també en formulació de productes, processos de producció i enginyeria. 

• Coneixements de la regulació dels productes químics en general (detergents, biocides, etc.), 

de productes sanitaris i de cosmètica: per trajectòria professional he aprofundit més en el 

sector sanitari en aquest aspecte. 

• Coneixements de les principals bases de dades, de registres i de gestió de la informació dels 

sectors d’interès a nivell Estatal i Europeu: ús habitual de cerca en bases de dades d'estudis i 

treballs científics: Pubmed, Cochrane, EMA i similars. 

• Coneixement dels Protocols de registre (PNT) amb tota la documentació per presentar de 

cada Ministeri o la institució pública que regula cada producte en cada país: internament, 

la meva actual companyia està regulada per PNT que com a professionals hem de seguir, 

revisar i certificar periòdicament. 

• Capacitat per identificar i gestionar els recursos clau, tangibles i intangibles, pel 

desenvolupament de l’activitat: L'actualització científica, la relació amb el client i 



 

l'establiment de relacions professionals duradores i basades en la confiança son la base de 

la meva actual feina, que porto desenvolupant 10 anys. 

 

Competències professionals i personals 

Autoconeixement 

Àmbit professional: crec que és important proposar-se objectius assolibles i mesurables, així com 

anar-los revisant, actualitzant si cal i aprenent a detectar àrees de millora i punts forts. Com a 

professional, fa anys que treballo sempre amb un pla d'objectius anual que he de desenvolupar 

de manera més o menys autònoma.   

 

Adaptabilitat 

Àmbit professional: em considero una persona resilient, i m'agrada descobrir avenços que faciliten 

les meves tasques o les del meu equip. Microsoft Teams per exemple, crec que és una eina que 

hem descobert molts en aquests últims mesos, explorar-ne les seves possibilitats em resulta 

atractiu. 

Àmbit personal: visc la meva vida personal en constant canvi ja que soc mare, i davant de períodes 

de més càrrega professional per exemple, intento prioritzar tasques per tal que es faci tota la feina 

i dedicar un temps de qualitat a la vida personal també. 

 

Comunicació 

Àmbit professional: he evolucionat i perfeccionat amb el temps les meves habilitats comunicatives, 

tant de cara a l'adaptació del missatge segons l'interlocutor que tinc davant, com a l'hora de 

redacció de propostes o informes. Aporto experiència sòlida en la comunicació amb perfils molts 

diversos de clients, molts d'ells amb responsabilitats importants dins els seus àmbits, durant més de 

10 anys.  M'ha sigut d'ajuda realitzar cursos d'insights Discovery per què m'ha permès seguir un 

mètode per comunicar-me adaptant el meu missatge a la persona que tinc davant. 

 

Creativitat i innovació 

Àmbit professional: crec en que sempre hi pot haver diverses maneres de fer una tasca, i estic oberta 

a explorar-les, però també crec que quan es decideix un camí, s'ha de seguir endavant i acabar 

el que es comença. Quan vaig començar a treballar a Takeda, vaig implementar algunes 

accions noves que s'han consolidat, com per exemple, l'establir-nos com a col·laboradors amb 

la comunitat mèdica catalana fent un simposi al congrés anual. 

Àmbit personal: tinc la sort de tenir un entorn social prou innovador, i m'agrada extrapolar possibles 

idees que sorgeixen de l'àmbit personal al professional si hi puc veure un avantatge. 
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Disposició a l'aprenentatge 

Àmbit professional: soc proactiva a l'hora de proposar formacions que crec que poden ser d'interès 

per l'equip o per mi personalment. Per exemple, dins el pla anual estratègic de la meva unitat de 

negoci, vaig proposar fer formació en estadística i gràcies a això, tinc una bona base sobre la 

que construir projectes actualment. 

Àmbit personal: m'agrada aprendre coses. Fa unes setmanes m'he acreditat en l'AcTIC de nivell 

mitjà estudiant per compte propi. 

 

Iniciativa i autonomia 

Àmbit professional: em construeixo l'horari de feina alternant teletreball amb visites a clients, i crec 

que això m'ha fet una professional autònoma i responsable.  

Àmbit personal: m'agrada fer petits treballs de bricolatge a casa, no m'hi considero experta però de 

vegades m'ha ajudat a resoldre problemes per mi mateixa. 

 

Lideratge 

Àmbit professional: fa 3 anys vaig canviar d'empresa per què em van fer una oferta que em permetia 

tenir un paper més rellevant en la presa de decisions, això em va motivar a canviar.   

Àmbit personal: vaig estar uns anys en una colla castellera, i durant una temporada vaig ser la 

responsable de l'equip de gralles. 

 

Organització i planificació estratègica 

Àmbit professional: en la meva feina és habitual tenir pics de treball intens i d'altres més relaxats. Ha 

sigut fonamental per acumular aquests anys d'experiència que tingui una base organitzativa 

sòlida per poder rendir al màxim en èpoques de càrrega de feina elevada. 

 

Pensament crític i analític 

Àmbit professional: sempre m'intento fer una imatge global de les situacions en que em trobo. Per 

exemple, vaig viure el bloqueig sanitari que es va donar amb els fàrmacs contra l'hepatitis C fa 

uns anys. Era molt frustrant per molts clients, i com a professional implicada vaig intentar assolir 

compromisos realistes sense posar en perill les relacions o amb promeses que no es podrien 

complir. 

 

Relació interpersonal 

Àmbit professional: actualment un 70% aproximadament de la meva feina consisteix en interactuar 

amb el client extern i guanyar-me la seva confiança. Tanmateix, intento fer el mateix amb els 

companys per tal de viure un bon ambient de treball. 



 

Responsabilitat 

Àmbit professional: em prenc la meva feina amb suma responsabilitat ja que darrere de cada acció 

hi ha clients, i sobretot pacients amb malalties greus, estem obligats a treballar sota normatives 

estrictes per responsabilitat de tots.  

Àmbit personal: si m'hagués de definir, molt probablement la paraula responsable seria una de les 

que triaria en les primeres posicions. 

 

Situació en el context 

Àmbit professional: l'entorn farmacèutic és àmpliament regulat, i opino que el meu punt fort és 

conèixer quin és el meu paper i saber establir relacions de confiança amb altres departaments i 

agents externs. Un cas paradigmàtic:, davant un informe publicat per les autoritats sanitàries 

regionals que contenia informació no actualitzada i no afavoridora dels nostres interessos, 

juntament amb el meu company del departament corresponent, vàrem aconseguir-ne la 

rectificació. 

Àmbit personal: m'agrada jugar a jocs de taula, on l'enginy i estar amb amics em permeten passar 

una bona estona. 

 

Visió estratègica 

Àmbit professional: és un dels àmbits que més he intentat potenciar des que vaig entrar al món 

laboral, i intento valorar les meves decisions pensant en el conjunt i les repercussions més enllà de 

mi mateixa. Per exemple, a l'hora d'anar a veure un client, intento tenir clar quin és el meu objectiu 

immediat, les repercussions a mig termini i l'encaix entre les seves necessitats i les meves. 

 

Referències: si es vol comprovar qualsevol informació, es pot facilitar contactes de persones de 

referència. 

 


