
CURRICULUM 
 
Des del 2002 és professor associat de la Universitat Rovira I Virgili de Tarragona.  
 
 
La seva trajectòria professional comença al 1982 al desaparegut Noticiero Universal, a la 
seva redacció de Barcelona. 
 
El 1983 entra a la redacció de la cadena SER a les Comarques de Tarragona sota la 
direcció de Josep Maria Martí, de Josep Maria Girona posteriorment, i de Carles Francino 
en un darrer terme. El 1989 es fa càrrec de la direcció delegada de Radio Salou, emissora 
de la cadena i substituint a Xavier Pons.  
 
El seu primer contacte amb el món de la televisió es produeix entre els anys 84 i 86 quan 
per iniciativa de l’Ajuntament de Tarragona hi ha dos intents de tirar endavant un 
projecte municipal de televisió local. La iniciativa, però, va quedar en “intent” després 
d’emetre una programació especial durant dos anys consecutius en motiu de les Festes de 
Santa Tecla de Tarragona. 
 
El 1991 es fa càrrec de la subdirecció del diari comarcal NOU DIARI, concretament de 
les seves edicions de Tarragona i de Reus, sota la direcció de Xavier Bas. El 1994 serà el 
director de Nou Diari.  
 
El 1.995 és nomenat cap de premsa del Consell Comarcal del Tarragonès on va  posar en 
marxa el gabinet de comunicació de la institució.   
 
El 1997 es fa càrrec de la direcció comunicativa de l’Ajuntament de Tarragona, en un 
moment en què CiU i PSC compartien govern. 
 
Paral·lelament, en aquesta segona meitat de la dècada dels 90 va compartir la direcció 
d’una empresa de comunicació que va representar la política comunicativa de diversos 
petits ajuntaments i empreses de caràcter social. 
 
El 2000 passa a col·laborar activament amb Canal Reus TV sota la direcció novament de 
Xavier Bas.  El mateix 2000 és nomenat cap d’informatius i de programes d’Ona 
Tarragona i Ona Penedès, les dues, emissores d’Ona Catalana.  
El 2001 abandona Ona Catalana i Canal Reus TV i s' incorpora al grup 100% 
Comunicació que acabava d’adquirir dos canals de televisió local, el 41 de Tarragona 
(Tàrraco Visió) i el 21 de Roquetes (Terres de l’Ebre). Immediatament va posar en marxa 
un intens procés de professionalització que va servir per donar un gir de 180 graus a 
aquestes dues televisions que fins a les hores tenien un perfil més pròxim al món amateur 
i del voluntarisme i molt allunyat de la realitat mediàtica del moment i, específicament, 
molt allunyat de la realitat de la televisió local catalana que estava experimentant una 
metamorfosi espectacular. Durant aquests tres llargs anys va compaginar la direcció de 
Més TV amb la coordinació de programes del grup, tasca que el va portar a posar en 
marxa un nou model de televisió local a Manresa i Vic.  



 
Des del setembre del 2004 i fins el setembre del 2008 va ocupar la Direcció- Gerència 
d'ICVSAM i, per tant, de tots els productes audiovisuals (ràdio i televisió) amb la marca 
de Canal Blau. Durant aquest període, aquesta empresa pública de Vilanova i la Geltrú va 
fer la posta en marxa del procés de digitalització amb tot el que això comporta. 
 
L'octubre del 2.008 és nomenat Gerent del Consorci per a la gestió de la TDT del Camp 
de Tarragona, liderant des d'aquell moment el primer projecte de televisió pública del 
Camp de Tarragona. 
 
 
Des del 1981 i fins avui ha col·laborat molt activament amb diversos mitjans escrits 
d’abast local i demarcacional i en diverses emissores de ràdio d’abast local i nacional: El 
Periódico, Catalunya Sud, Diari de Tarragona, RNE, El Punt, Tarragona Ràdio, 
Catalunya Ràdio (Els matins de....)…  
 
Va ser coordinador de l'obra “La represa democràtica. 30 anys d'eleccions municipals a 
Tarragona”, publicada el 2.009 per l'Ajuntament de Tarragona i ha participat com a 
coautor en altres publicacions de caràcter periodístic. 
 


