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Trajectòria professionalTrajectòria professionalTrajectòria professionalTrajectòria professional    

Octubre del 2008 - actualitat: director d’Informatius de betevébetevébetevébetevé    

2016-actualitat: director i presentador de Notícia oberta 

Gener del 2009 - 2015: director i presentador del programa informatiu 

Les notícies de les 10 

Octubre del 2008 - febrer del 2007: director i presentador del magazín 

d’actualitat La cua del dia, a la Xarxa de Televisions Locals  

2007: presentador del programa de reportatges d’actualitat En 

realidad, emès a TVE 

Desembre del 2006 - setembre del 2004: presentador del programa de 

reportatges d’actualitat Línea 900, de TVE 

Juliol del 2006 - setembre del 2005: director i presentador del programa 

magazín informatiu L’hora ela, a Ràdio Barcelona - Cadena SER  

Setembre del 2005 - setembre 2003: editor i presentador de l’Informatiu 

Migdia, a TVE Catalunya. 

Setembre del 2005 - setembre del 2003: realitzador del programa de 

viatges Fina estampa, a Ràdio Barcelona - Cadena SER  

Juliol del 2004 - setembre del 2003: editor i presentador del programa 

d’entrevistes Capital humà, a TVE Catalunya. 



Agost del 2003 - juliol del 2003: sotsdirector del programa La Segona 

República, de COMRàdio 

2003-2006: professor de l’assignatura de Magazine al Màster de 

Presentació i Locució a la Ràdio i la Televisió a l’EMIC  

Desembre - novembre del 2002: guionista del programa La Marató, de 

TV3, dedicat a la recerca contra les  malalties inflamatòries cròniques  

Novembre - febrer del 2002: reportatges publicats al diari La Vanguardia  

Juliol del 2002 - setembre del 2001: reporter del programa Gent de món, 

de Ràdio 4 de RNE. Cròniques radiofòniques setmanals des de diversos 

països de l’Amèrica del Sud. Països visitats: l’Equador, el Perú, Bolívia, Xile, 

l’Argentina, l’Uruguai, Paraguai, el Brasil i Veneçuela  

Agost del 2001 - febrer del 1997: editor i presentador de l’Informatiu 

Vespre, a TVE Catalunya. 

Juliol del 1999 - setembre del 1997: presentador del programa de 

reportatges Gran angular, de TVE Catalunya. 

Febrer del 1997 - gener del 1992: redactor, editor i presentador 

d’informatius a Ràdio Barcelona - Cadena SER. Durant dos anys, editor de 

l’informatiu matinal amb intervencions diàries al programa Hoy por Hoy, 

d’Iñaki Gabilondo. 

Gener del 1992 - setembre del 1991: redactor i documentalista del 

programa magazín de Ràdio 1 (RNE) Más vale tarde  

Setembre del 1991 - juliol del 1989: redactor i productor dels programes 

de Ràdio 4 de RNE Cara o creu, Tot a la tarda i Ara per ara 

 

 

DataDataDataData    d’actualitzaciód’actualitzaciód’actualitzaciód’actualització    

01/09/2018 


