
2004 – 2010 ESO i Batxillerat (La Salle Manresa) 

2010 – 2014 Publicitat i Relacions Públiques (Blanquerna, Uni-
versitat Ramon Llull) 

Estudiar Publicitat i Relacions Públiques no només m’ha servit 
per tenir uns estudis, sino que també m’ha servit per tenir una 
base de comunicació molt completa i, per tant, puc dir que aplico 
sempre els coneixements tant alhora de crear un disseny com un 
missatge. 
 
2015-2016 Màster Disseny Gràfic (BAU, Universitat de Vic) 

El màster de disseny m’ha donat els coneixements suficients per 
saber que el disseny és una de les meves parts preferides del pro-
cés de la comunicació. M’agrada crear, sintetitzar tenint cura de 
l’aspecte estètic. Per d’altra banda, m’ha permés disfrutar en al-
guns treballs com: https://www.behance.net/helenaespelt

2016 Web 2.0 i xarxes socials. Com treure’n profit - Dinamit-
zació de les xarxes socials (Associació empresarial d’economia 
social - dincat) 

2017 Creación de una web profesional con WordPress (Do-
mestika) 

2017 Iniciació al SEO per a comunicadors (Col·legi de Perio-
distes)

Helena Espelt Ballarà
Carrer Sant Josep Nº 1, 1r 3a
Manresa (Barcelona)
18/02/93
618 26 48 55
helena_1824@hotmail.com

FORMACIÓ ACADÈMICA
PUBLICISTA
DISSENYADORA GRÀFICA
COMMUNITY MANAGER

PRESENTACIÓ

HOLA!

Sóc l’Helena, publicista, community manager i dissenyadora grà-
fica. Tinc 24 anys i estic formant el meu projecte personal i pro-
fessional.

Considero que he arribat fins aquí amb una base professional 
bastant sòlida, amb unes grandíssimes ganes d’evolucionar i tam-
bé, de moure’m i d’aprendre una mica d’aquí i una mica d’allà. Em 
considero una persona molt activa, que m’agrada tot el que tingui 
a veure amb el disseny i la comunicació.

Penso que sóc social darrere la pantalla i, especialment, amb cura 
de tots els detalls. M’agrada l’organització, també el tractament 
de les imatges i transmetre missatges en poques paraules.

Si vols saber una mica més de mi, continua llegint!

DADES PERSONALS

H E L E N A  E S P E L T



Windows 
Microsoft Word, Excel i 
Power point
Indesign
Illustrator
Photoshop
Imovie
Mailchimp
Wordpress
Joomla

INFORMÀTICA

Català
Castellà
Anglès

IDIOMES

     Carnet B i vehicle propi 
     Disponibilitat horària total
  

ALTRES DADES

Novembre 2016 - Actualment
Community Manager - Athenea Solutions

Treballant com a Community Manager d’Hospital Plató, he tocat 
les xarxes socials facebook, twitter, instagram i linkedin. He iniciat 
totes les comptes, obtenint un gran ascens en els resultats. He 
treballat conjuntament amb el departament de comunicació de 
l’hospital, organitzant els continguts i redactant-los (tant a nivell 
escrit com de imatge). També, he creat un informe mensual de 
tots els resultats. 
A més a més, he participat en la creació de contingut d’una web 
independent (interxarxes.com), tocant el gestor de contingut 
Wordpress. Per d’altra banda, també he participat en la creació de 
marca corporativa en una app. 

 
Abril 2015 - Actualment 
Departament de comunicació - Fundació Ampans

Amb gairebé més d’un any i mig d’experiència en aquesta empre-
sa, he estat participant en els diferents projectes dels diferents 
àmbits de la comunicació. Per una banda, actualitzant, rectificant 
i reordenant la web (ampans.cat) amb el gestor de continguts 
Joomla, on he obtingut molta experiència ja que, a més a més, no 
només he tocat aquesta web. Per d’altra banda, he participat en 
diferents projectes de disseny gràfic (com flyer, cartells, etique-
tes, roll-ups, díptics i tríptics). A més a més, també he portat a ter-
me les xarxes socials, fent un informe mensual d’analisi complet. 
També faig enviaments a través de la plataforma teenvio.com.

Abril 2015 - Juliol 2015
Community Manager - Decathlon Manresa

Durant tres mesos he portat a terme les xarxes socials (facebook, 
twitter i instagram) de la botiga Decathlon Manresa. Vaig conti-
nuar diariament les publicacions al facebook, fent pujar els se-
guidors i els “me gustas” i, per d’altra banda, vaig iniciar el twitter 
i l’instagram. També vaig participar a l’equip de comunicació fent 
diferents videos. 

Març 2014 - Desembre 2014
Content Manager - Agència Vitaeloop Solutions

Gestora de continguts mitjançant el processador de continguts 
Word Press. Vaig construir la web thebestbarcelona.net, gestio-
nant la informació, les imatges i les traduccions des d’un inici. A 
través de la web, vaig tocar disseny gràfic amb les imatges i tam-
bé vaig enviar els emails a través de la plataforma MailChimp. A 
través de les paraules clau, també vaig tocar SEO. 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

H E L E N A  E S P E L T


