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Perfil
Director de Comunicació, creatiu i gestor de projectes, vinculats al màrqueting i a la comunicació (interna, 
externa, 2.0). Administrador/gerent d'àrees multifuncionals. Experiència en màrqueting social. Direcció 
d'equips complexos i pluridisciplinars. Disseny de plans estratègics, lideratge i consecució d'objectius. 
Gestor de pressupostos de magnitud mitjana-alta (superiors al milió d'euros anuals). Estratègia comuni-
cativa (i de marca) de l'empresa pública i privada. Resolutiu amb una clara orientació a resultats. 

Ràpid però prudent. Empàtic. Motivat i impulsor-cohesionador d'equips i projectes.

El meu objectiu és donar veu, notorietat mediàtica, estructurar discursos mediàtics de projectes, corpora-
cions i persones que busquin una projecció social, educativa, cultural i /o solidària. Des de iniciatives 
pensades des de zero a organitzacions i projectes avançats que volen compartir el seu impacte en la socie-
tat. Donar visibilitat a aquelles iniciatives o persones que són desconegudes per a la majoria, a empreses o 
persones amb projectes petits o macroprojectes, enriquidors i innovadora.

Experiència
Cap de Gabinet. Ajuntament de Figueres. 2013. (01/13-11/13). 
Personal branding. Storytelling, creació i estructura de discurs. Màrqueting 2.0. Director Estratègia de Co-
municació de la Corporació. Gerència administrativa. Pressupost i RRHH. Equip sis persones. Desenvolu-
pament i implementació de programes tècnics i polítiques públiques. Relacions ciutadanes i participació. 

Director Oficina de Comunicació. Diputació de Girona, Girona. 2007-2011. 
Posada en funcionament des de zero d'una Oficina de Comunicació - Integral, transversal i professional en 
la institució pública. Definició i implementació del Pla Estratègic de Comunicació Interna i Externa. Social 
Media Plan. 2.0: Facebook, Twitter. Newsletter i redisseny web (e-administració). Estratègia de màrqueting 
social i publicitat. Renovació i sistematització de la Imatge Corporativa. Nou Pla de Relacions amb els 
Mitjans de Comunicació. Estratègia comunicació interna per reconnectar els 221 municipis de la demar-
cació. Direcció i coordinació d'equip multifuncional de 10 persones.

Professor de la Universitat de Girona. Facultat de Publicitat i Comunicació. Girona. 2008-2011. 
Professor de l'assignatura "Imatge Corporativa" i de l'assignatura "Teories de la Comunicació".

Cap de Gabinet Adjunt del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Cata-
lunya. Barcelona. 2007. 
Coordinació d'equips i projectes transversals relacionats amb el món universitari. Coordinació de consells 
de direcció. Seguiment i avaluació de la implementació de polítiques públiques. Informes.  
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Cap de Premsa de la Conselleria de Comerç, Turisme i Consum. Generalitat de Catalunya. 2005-2007. 
Personal Branding. Seguiment de l'estratègia comunicativa i el pla de comunicació de la Conselleria. Co-
direcció de campanyes de publicitat i difusió institucional. Coordinació i Direcció de la Relació amb els 
Mitjans. Edició de notes de premsa, informes i dossiers de premsa sobre polítiques públiques relacionades 
amb l'organisme. Direcció d'un equip de 6 persones.

Tècnic de Comunicació. Barcelona. Girona. 1999-2005. 
Gabinets de Comunicació: Costa Brava Centre (Associació Hotelera Baix Empordà, 2004) i Agència de 
Comunicació Iglésies Associats (Gabinet de Comunicació i Publicitat, Girona, 2005) 

Periodista en mitjans. 
Periodista a ONA CATALANA (Serveis Informatius) i COMRàdio (Catalunya en Plural, Sílvia Cóppulo, 2002-
2005); ComRàdio (Serveis Informatius); TV3 (Informatiu Matinal; doblatge reportatges actualitat "30 mi-
nuts", "60 minuts", 2000.2001) i a Canal + (Presentador a Canal Méteo, 2002).

Formació
ESADE, Barcelona. Màster en Màrqueting i Vendes. 2012-13.

ESADE, Barcelona. Executive Language Center. Advanced English.

Universitat Pompeu Fabra (UPF), 2010-2012. Màster en Comunicació Social Avançada a la Universitat Pom-
peu Fabra. (Tesina aprovada sobre construcció del discurs publicitari i públic. Tesi doctoral en curs). 

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC). Barcelona 2008-2009. Màster en Alta Funció Directiva. 

ESADE, Barcelona. Màster en Direcció Estratègica de la Comunicació. 2007. 

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració. 1996-
2000. 

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Llicenciatura en Periodisme. 1999-2001.

Diploma en Community Managerment i Social Media Màrqueting. UNED. 2014. 

Curs de web per a periodistes 2.0. IDEC (2010). 

Curs SEO/SEM per a periodistes. IDEC (2010)

Curs d'Estratègia Publicitària a l'Empresa. IDEC (2010). 

Curs intensiu per Community Manager. Unitec (2012).

Formació complementària

Idiomes
Català, castellà i anglès francès (advanced) i : escrits i parlats

Aficions
Teatre i Cant: he estudiat interpretació. Faig teatre amb una companyia semiprofessional. És una mag-
nífica manera de desconnectar, de treballar en equip i de millorar l’habilitat empàtica intentant desxifrar els 
codis de conducta d’altres personatges. És divertit i, després de 13 anys amb el mateix grup, també 
familiar. vaig estudiar música 10 anys. D’aquella etapa em queda un piano atrotinat, que toco tan Música: 
sovint com puc. Les sonates i les sonatines de Mozart i els estudis de Bach, entre les meves preferències. 
Esport i Natura: M’agrada l’esport i el meu cos agraeix que en practiqui a diari. Sóc runner, practico el 
cross-fitt, i m’interessa el trecking, sobretot si és per fer excursions per camins de ronda (a la Costa Brava, si 
pot ser) o a muntanya. Després d’estudiar Expressió Narrativa a l’Escola d’Escrip- Escriure, llegir i xerrar: 
tura de l’Ateneu Barcelonès de Barcelona, encara escric més. El meu bloc de notes i jo som inseparables. 
Les xerrades amb els amics són importants. I la lectura m’apassiona. Ioga i meditació. He descobert les 
aplicacions positives que pot tenir el mindfulness a la meva feina i la meva expressió creativa.
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