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Llicenciada en Filologia Catalana l’any 1988 per la Universitat
de Barcelona
Postgraus i formació complementària
2004 - Curs de revisió de traduccions del castellà al català (ATIC)
2003 - Curs de gestió i control de qualitat en la traducció (SIC)
1993 - Curs de correcció en llengua catalana (Vèrtex)
1993 - Curs de terminologia sectorial (TERMCAT)
1992 - Curs de multimèdia i llibres electrònics (UPF)
1990 - Curs de telemàtica d’usuari (PIE)
1990 - Curs d’Iiformàtica i llengües (PIE)
1989 - Diploma de postgrau de correcció en llengua catalana (UAB)

Llocs de treball i tasques desenvolupades
Universitat Pompeu Fabra
2008-2012
.

Coordinació del projecte reSOLC-mitjansCAT del Laboratori de Tecnologies
Lingüístiques (LATEL) de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) que
dirigeix el doctor Lluís de Yzaguirre i Maura i ha rebut una subvenció del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació. El reSOLC-mitjansCAT és una plataforma de
consulta en línia per a periodistes i assessors lingüístics dels mitjans de comunicació
del Principat sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli.

. Coordinació del seminari "La llengua dels mitjans de comunicació", dirigit pel doctor
Lluís de Yzaguirre i Maura.
. Suport en tasques per a la Comissió de recerca de l'Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA).
. Elaboració i gestió dels documents per a la presentació de projectes a convocatòries
públiques.
.

Redacció de manuals d'ús sobre les eines generades al LATEL, memòries dels
projectes, articles sobre aspectes d'estàndard oral del català i sobre les eines
dissenyades al LATEL per a la seva posterior publicació.

. Organització del seminari SIROCCO: Seminari d'Intercanvi de Recerques en Ortologia
Catalana sobre Corpus Orals (UPF 2009-2012).
. Organització de la I Jornada sobre recursos per a la qualitat oral (UPF-desembre 2010).
. Organització de la Jornada de presentació de la xarxa XALOC: Xarxa d'Anàlisi de la
Llengua Oral Catalana (IEC-novembre 2011).
. Coordinació del seminari "La caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció",
dirigit pel doctor Lluís de Yzaguirre i Maura.
. Edició i revisió lingüística de "La veu de les ones" (butlletí electrònic de la plataforna
reSOLC-mitjansCAT).
2006-2008
. Coordinació del projecte SOLC (Servidor Ortològic en Llengua Catalana) del Laboratori
de Tecnologies Lingüístiques de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada que
dirigeix el doctor Lluís de Yzaguirre i Maura i ha rebut una subvenció de la Direcció
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI.) El SOLC és un projecte
enfocat als mitjans de comunicació, pel seu paper cabdal en la difusió d’un model de
llengua oral estàndard, perquè doni solucions a locutors, ortòlegs, actors de doblatge,
productors multimèdia, ensenyants, oradors o enginyers lingüístics.
. Realització de tasques de suport a l’equip de treball –quinze persones– que ha revisat
les transcripcions fonètiques de l’eina informàtica, pel que fa als aspectes tècnics de
llur tasca. Elaboració dels documents de treball necessaris que els han servit com a
punt de partida per desenvolupar les seves tasques de revisió; gestió del correu del
Laboratori i dels aspectes administratius, seguiment i control de qualitat de cada etapa
del projecte; organització de sessions de treball (viatges, estades, reserves de sala i
material necessari, seguiment pressupostari…).
. Coordinació del projecte SOLC Onomàstic, projecte que ha rebut suport del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i que consisteix a aplicar un sistema automàtic de
regles fonètiques, anomenat ALEF (Algorisme Lingüístic de l'Estàndard Flexible), a la
toponímia major de Catalunya, per desenvolupar una eina de suport als mitjans de
comunicació a partir dels 39.00 topònims majors oficialitzats recollits en el Nomenclàtor
oficial de toponímia major de Catalunya (extrets de la base de dades en DVD del
nomenclàtor de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya).

. Suport a la recerca per a projectes d'eines de lingüística aplicada: traductor automàtic
català-esperanto/esperanto-català, desambiguador lingüístic per al català, corpus
bilingüe castellà/català.
. Suport a la recerca per a la Plataforma tecnològica per a la formació en terminologia a
l'EES. Projecte d'I+D finançat per l'AGAUR (ajut de finançament de projectes per a la
millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya), Generalitat de Catalunya.
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré.
. Suport a la recerca per a la plataforma Common Language Resources and Technology
Infrastructure (CLARIN). Projecte d'I+D finançat per la Unió Europea. Ministerio de
Educación i Ciencia. Investigadora principal: Núria Bel.
. Suport a la recerca per a la Traducció automàtica de codi obert per al català (TACOC).
Finançat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Núria Bel.
. Suport a la recerca per al projecte Distancia lingüística entre los ejes espacial y
temporal: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán. Finançat pel Ministerio de
Ciència i Innovación (FFI2010-22181-C03-03). Investigador principal: Dr. Esteve Clua.

Universitat Oberta de Catalunya
2004-2006
Col·laboració a Lletra (espai virtual de literatura catalana de la Universitat Oberta de
Catalunya) sota la direcció del doctor Jaume Subirana i, posteriorment, de la doctora
Teresa Fèrriz. Actualització de les diferents seccions d'aquest espai virtual, creació i
maquetació de fitxes noves (cerca de continguts, imatges i vincles d’interès). Coordinació
de les traduccions de Lletra a d’altres idiomes.
2003-2004
Coordinació editorial a Editorial UOC (suport paper i web) i edició d’alguns llibres
d’aquestes col·leccions.
2000-2003
.

Coordinació editorial a Eurecamedia SA (empresa de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya) d’algunes de les llicenciatures i diplomatures de la UOC, com
també de materials de formació de postgrau i a mida, desenvolupant les tasques
següents: formació d’autors; col·laboració en el disseny de l’obra (suport, animacions,
taules dinàmiques, propostes de navegabilitat, adequació del nivell, etc.), juntament
amb la Unitat de Dissenys Formatius i els Estudis de la UOC; seguiment de terminis,
recepció de materials i control de qualitat, dosificació dels treballs dels editors i
validació de cada un dels processos.

.

Edició-formació dels materials en línia de Finanzas per a l’Instituto de Empresa
(Madrid): formació dels seus autors i editors pel que fa a les etapes d’un material
interactiu; seguiment i control de qualitat del procés de producció del material,
adequació dels materials al llibre d’estil proposat.

1997-1999
Coordinació editorial dels materials didàctics a la Unitat de Producció de la Universitat
Oberta de Catalunya, desenvolupant tasques de selecció de col·laboradors externs
(seguiment i control de les seves feines); revisió de galerades (validació lingüística i
formal), aplicació del tractament didàctic i revisió del muntatge (procés d’acabats);
formació d’autors (seguiment dels originals) i assessorament sobre les eines i les guies
específiques que s’utilitzen a la Universitat per a l’elaboració de materials –tant en paper
com en web–, i control intern i extern dels processos editorials dels materials didàctics.
1995-1997
Tècnica lingüista a la Unitat de Llengua de la Universitat Oberta, desenvolupant tasques
de contribució a l’elaboració de la Guia lingüística, utilitzable per proporcionar i garantir
uns estàndards de qualitat lingüístics als materials didàctics –en suport paper i web– i la
resta de documentació generada per la Universitat; revisió de galerades: correcció
lingüística i tractament didàctic de l’original; control intern i extern d’entrades dels
processos editorials dels materials didàctics i selecció de col·laboradors externs
(seguiment i control de les seves feines).

Universitat Politècnica de Catalunya
1994-1995
Tècnica lingüística a l'Àrea de Llenguatge Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de
la Universitat Politècnica de Catalunya.

Programa d’informàtica educativa
1989-1994
.

Responsable de la revisió lingüística del material generat pel Programa d'Informàtica
Educativa (Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

.

Assessora lingüística de la traducció al català del Windows 3.1. (Unió Temporal
d’Empreses).

. Col·laboradora del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(àrea d'informàtica d'usuari).

Centre de Terminologia Catalana
1987-1989
Col·laboradora del TERMCAT en l'elaboració de vocabularis esportius.

Altres col·laboracions
1989-1991
. Traduccions del castellà al català dels programes informàtics DeluxePaint, Framework
III, Cabri-géomètre, Windows 3.1., dels CD-ROMs Velàzquez i Gaudí, i també per a “la
Caixa” i les revistes Verd i Negre i Badalona 2000.
.

Col·laboracions en la revisió lingüística de les aplicacions per a l’aprenentatge de
llengües Fàci’ls fàcils, Llengua Catalana i Tick, correccions de manuals d’informàtica de
les empreses Olivetti SA, Fujitsu SA, Bull (España), Inverstrònica, tesis doctorals
(UPC), Revista de Badalona i editorial Pigmalion.

2003-2004
Correccions del castellà al català de temaris d’Història per a l’Editorial VOX (Serveis
editorials Ormo Book.)

Contribució a jornades i congressos
. De Yzaguirre, Ll.; Pedreño E. (2008) “Servidor ortològic de la llengua catalana”,
comunicació a la jornada El català i l'Espai Europeu d'Educació Superior. Una llengua
competitiva en un entorn bilingüe organitzada pel Comissionat per a Universitats i
Recerca i la Secretaria de Política Lingüística a la seu de lnstitut d'Estudis Catalans
(Barcelona).
. De Yzaguirre, Ll.; Pedreño, E. (2011) "L'onomàstica, l'estàndard flexible i els MCO",
comunicació per al XXIV Congrés Internacional de l’ICOS sobre Ciències
Onomàstiques organitzat per la Societat d'Onomàstica, a la seu de l'Institut d'Estudis
Catalans (Barcelona).
. De Yzaguirre, Ll.; Pedreño, E. (2010). "Neologia en els corpus orals: expectatives des
de la perspectiva del català" comunicació per al I Congrés Internacional de Neologia de
les Llengües Romàniques, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona).

Publicacions
. TERMCAT, Centre de terminologia. Diccionari de natació (1991). Barcelona:
Enciclopèdia Catalana (Diccionaris dels Esports Olímpics; 6) ISBN 84-7739-220-X.
. Institut d'Estudis Catalans (1995). Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona:
Edicions 62: Enciclopèdia Catalana: Publicacions de l'Abadia de Montserrat Editorial
Moll: Edicions 3 i 4. ISBN 84-412-2477-3 (col·laboració en la secció d'informàtica).
. De Yzaguirre, Ll. (dir.); Pedreño, E. (ed.) (2012). La veu de les ones. Barcelona:
Laboratori
de
Tecnologies
Lingüístiques
(IULA-UPF).
ISSN
2014-5241
http://latel.upf.edu/resolc/veu/num1/principal1.htm.
. De Yzaguirre, Ll.; Pedreño, E. (2010). "Neologia en els corpus orals: expectatives des
de la perspectiva del català" dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa;
Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de
les Llengües Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària. Pàg. 233-242. ISBN 978-8492707-08-9.

Idiomes
Català i castellà: nivell alt
Francès i anglès: nivell bàsic

Coneixements d’eines informàtiques
Usuària del paquet integrat de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), PhotoShop,
EditPlus, UltraEdit (llenguatges xml i html), software lliure OpenOffice i Internet.

