MARC PIDELASERRA ROSO
PERIODISME I COMUNICACIÓ DIGITAL

FORMACIÓ

Llicenciatura en Periodisme

Màster en Comunicació Digital

Universitat Autònoma de Barcelona. 2008

Instituto Universitario de Posgrado. 2010

Màster en Marketing Polític. Estratègies i
comunicació política

Institut de Ciències Polítiques i Socials. 2015

Postgrau en Comunicació i Governs Locals

Institut de Ciències Polítiques i Socials. 2010

complements

Seminari ‘Periodisme multimèdia. Eines per a fer
periodisme a internet’, impartit a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 2009.

Curs ‘Gestió de Comunitats Virtuals’ i ‘Comunity
Managing Avançat’, impartit al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. 2013

Seminari ‘Com triumfar en política?’, impartit als
cursos Els Juliols de la UB. 2010.

Curs d’Especialistes en Polítiques de Joventut.
Disseny, anàlisi, planificació, implentació i avaluació
de polítiques públiques en l’àmbit de la Joventut.
Impartit a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. 2013.

Curs d’extensió universitària ‘Política 2.0:
estratègia i comunicació en xarxa’, impartit a la
Universitat Ramon Llull. 2011.

EXPERIÈNCIA

Periodista de l’empresa Comunicació 21, editora
dels periòdics impresos locals Línia Mar, Línia Tres,
Línia L’H i Línia Cornellà. 2016
Responsable de comunicació de l’empresa
Squeasy, dedicada a la comercialització
d’ampolles reutilitzables. 2016

Redactor del diari digital Crònica.cat. 2011

Desenvolupador web i d’estratègia comunicativa de
Shht!Estudi. Wordpress, xarxes socials, màrqueting
nonline, redacció de continguts. 2016
Periodista de l’empresa Viu Comunicació SCCL,
editora dels diaris digitals d’informació local Viu
Molins de Rei i Sant Boi Diari. 2015
Responsable de comunicació de l’empresa
Gemap|IUS, dedicada a l’assessorament a
empreses. Estratègia de comunicació interna i externa.
2014

CONEIXEMENTS

Tècnic d’informació i comunicació del departament
de Joventut de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Encarregat de l’atenció al públic i de la comunicació
del departament: manteniment web i gestió de
xarxes. 2012

Redactor del portal informatiu digital 324.cat
(Televisió de Catalunya). 2010
Cap de redacció del diari digital Llobregat Media,
i de la publicació mensual La Premsa del Baix,
d’actualitat comarcal del Baix Llobregat. 2009
Redactor becari d’informatius a Catalunya Ràdio,
de la secció de cultura. 2008
Redactor becari d’informatius a la Cadena Ser.
Cobertura de totes les seccions (política, societat,
economia...). 2008

idiomes
Català: llengua materna
Castellà: parlat i escrit perfectament
Anglès: parlat i escrit nivell mig (certificat B1)

ofimàtica
Domini del paquet Office (processador de
textos Word, fulls de càlcul excel i presentacions
dinàmiques Power Point).

disseny gràfic i audiovisual

internet
Domini de la navegació, recerca d’informació i
monotorització de les xarxes socials.
Pàgines web: creació i gestió de pàgines web
amb Wordpress. Introducció a l’escriptura amb
llenguatge html i css.
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Domini del programa de disseny de publicacions
escrites Adobe InDesign. Coneixements d’edició
d’imatges amb el programa Adobe Photoshop.
Edició de vídeo i àudio: coneixements bàsics dels
editors de vídeo AVID, Final Cut i Adobe Premiere.
Domini del programa DALET PLUS.

pide.cat

