
Currículum vitae de Marta Martínez Martínez 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom: Martínez Martínez, Marta  
Data de naixement: 12 de juliol de 1984  
Lloc de naixement: Barcelona  
Telèfon: (+34) 679776149 / +1 917 714 0754 
E-Mail: martamm@gmail.com  
Carnet B1 de conduir 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
• ARA.cat (Gener 2011 –  Actualitat):  
Escric el blog "I ? NY", sobre actualitat cultural i curiositats de la Gran Poma. 
 
•Europe & Me (Abril 2009 – Actualitat):  
Editora de la secció de cultura i societat de la revista trimestral per internet 
www.europeandme.eu. Gestora de continguts, editora d'articles, escriptora de 
columnes, organitzadora de projectes i tallers. 
 
•The New Yorker (Desembre 2009 – Actualitat):  
Assistent de recerca del crític de música Sasha Frere-Jones per a les seves 
columnes.  
 
• The New York Times Syndicate (Setembre 2010 – Desembre 2010): 
Pràctiques com a "fact-checker" (comprovar a través de diverses fonts que tots els 
fets d'una article són correctes), per a les columnes de Paul Krugman, Umberto 
Eco, Bernard-Henri Lévy, Noam Chomsky, Jorge Ramos, etc.   
 
• iCat fm (Setembre 2009 – Febrer 2011):  
Corresponsal a Nova York per al programa d'actualitat cultural Cabaret Elèctric. 
Connexions mensuals informant sobre tendències i esdeveniments culturals de la 
ciutat.  
 
• ACN, Agència Catalana de Notícies (Juny 2010 – Agost 2011):  
Pràctiques a la corresponsalia de Nova York de l'ACN, elaborant notícies, 
reportatges, video, fotografies i àudio per als mitjans en català. 
 
• Ioncinema.com (Març 2009 – Agost 2009):  
Corresponsal a Espanya de la web de cinema independent i d’autor 
Ioncinema.com, amb un reportatge mensual sobre l’activitat cinematogràfica al 
país i les accions dels espanyols a l’estranger. 
 
• Synergias de Prensa (Març 2008 – Juny 2009):  
Coordinadora de redacció. Elaboració de reportatges, cròniques, entrevistes, 



perfils, notícies, etc. per a les revistes de turisme de negocis Professional Events i 
MIS (Meetings Industry in Spain), la revista de tendències Barcelona Divina i la 
guia d’hotels Lugares Divinos. 
 
• Europa Información Berlín (Març – Juliol 2007):  
Redactora i productora de la companyia, que treballa per a les televisions 
autonòmiques (Canal Sur, Canal Castilla La Mancha, TV3, etc.) des de Berlín. 
 
• El País (Febrer – Juny de 2006):  
Pràctiques a la delegació del diari a Barcelona. Secció: Catalunya. Qualificació: 
Excel·lent (9.5). Tasques: Redacció de notícies, cròniques, reportatges, 
entrevistes. 
 
• FlaixTV (Setembre 2004 - Abril 2005):  
Responsable de producció del programa COOL. Tasques: Cerca d’entrevistats, 
redacció i recerca de temes per a reportatges, supervisió del directe, control de 
l’agenda setmanal. 
 
• Freelance:  
He publicat a FronteraD.es, Soitu.es, LaVanguardia.es, he estat redactora de la 
secció de cultura del setmanari L’Independent de Gràcia, la Revista Campus de 
la UAB, el setmanari El 15, i el programa de ràdio Vès quina cosa a l'Ona de 
Sants-Montjuïc. 
 
• Que Corri la Veu (Març - Juny 2003):  
Membre integrant del projecte dels alumnes de Ciències de la Comunicació de la 
UAB contra la Guerra de l'Iraq que comptava amb una pàgina web, 
www.quecorrilaveu.org, i un diari de dilluns a divendres. 
 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
 
1.Formació universitària: 
 

Setembre 2009- Maig 2011: Màster de Periodisme “Literary Reportage” a 
la New York University amb una beca de postgrau de La Caixa. 
 
Febrer 2008: Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb l’obtenció de Premi Extraordinari de la carrera i 6 
Matrícules d’Honor. 
 
Octubre 2006 – Desembre 2007: Estada a Berlín, formant part del 
programa d’excel·lència Studienkolleg zu Berlin, impulsat per la 
fundació Studienstiftung des Deutschen Volkes i la fundació Hertie Stiftung 
(www.studienkolleg-zu-berlin.de). També estudiant a la Freie Universität 
Berlin de Literatura Alemanya i Periodisme amb una beca Erasmus. 
 



2. Accés a la universitat: 
 

Juny 2002: Superada la Selectivitat amb obtenció de Diploma de Distinció 
a les Proves d’Accés a la Universitat, amb una nota de 9,19. 
 
2000-2002: Cursat el Batxillerat de la branca Humanitats i Ciències 
Socials a l’institut Menéndez i Pelayo, graduada amb Matrícula d’Honor 
(10.0). 
 
1996-2000: Estudis d’ESO cursats a l’institut Menéndez i Pelayo amb una 
qualificació global d’Excel·lent. 

 
 
3. Formació complementària: 
 

Juliol 2007: Curs de Negociació amb Dr. Mark Young, “Rational Games”, a 
Berlín. Febrer 2007: Curs de Retòrica amb el Dr. Gert Ueding de la 
Universitat de Tübingen a Berlín. 
 
Juliol 2006: Curs de Periodisme Internacional, dirigit per Miguel Ángel 
Bastenier i organitzat per l’Escola de Periodisme de El País i la Universitat 
Autònoma de Madrid. 
 
Febrer 2006: Assistent i ajudant d’organització de les jornades “Literatura 
sense ficció” organitzades per la revista literària Lateral i la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 
Març 2003: Curs “Extrema dreta i nacionalisme en l’Era de la 
Globalització”, dirigit per Xavier Casals i organitzat per l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials de Barcelona. 

 
4. Coneixements d’idiomes:  
 
•Bilingüe català-castellà.  
• Nivell Proficiency d’anglès, amb puntuació de 113 sobre 120 al TOEFL IBT.  
• Nivell excel·lent d’alemany, amb títol Zentrale Oberstufenprüfung 
    (ZOP) equivalent a C2 o Proficiency.  
• Nivell mitjà de francès. Cursat a l’institut Menéndez i Pelayo (1999-2002).  
• Nivell bàsic d’àrab, cursat a la Volkshochschule de Berlin (2007), nivell A2. 
 
5. Coneixements d’informàtica: 
 
• Sistemes operatius: PC i Mac 
• Software estàndard: Office (Word, Excel, Power Point, etc.) 
• Gestors de contingut (CMS): Joomla, WordPress, HTML (bàsic)  
• Compaginació y disseny de premsa: Indesign, Photoshop CS3.  
• Edició de vídeo: Final Cut, Premiere, Avid Newscutter. 



• Edició d’àudio: Pro Tools, Audacity, Dalet. 
• Recerca en bases de dades: Lexis Nexis, Factiva, Proquest. 
 
AFICIONS 
 
• Escriure: Premis obtinguts en els concursos literaris de Sant Jordi de l’institut 
Menéndez i Pelayo: 
 - 1997: 1er premi Alemany, 2on premi Català  
 - 1998: 1er premi Castellà, 2on premi Alemany, 2on premi Català  
 - 1999: 1er premi Català, 1er premi Francès  
 - 2000: 1er premi de Català, Castellà i Francès, 2on premi d’Alemany  
 - 2001: 1er premi Castellà, 2on premi Alemany 
• Lectura i tot el relacionat amb el món de la cultura: literatura, música,     
cinema, art, etc. 


