Periodista, presentador de televisió i ràdio i expert en comunicació
Albert Brosa Sánchez-Maroto (1980)
Olot (Girona)

610297571
info@albertbrosa.cat

Experiència professional en televisió, ràdio i premsa
De gener a març
del 2017
La Xarxa – Programa ‘País Km0’
Càrrec:
Productor executiu
Descripció:
Magazín d’estiu ‘País Km0’.
2016 (10/01) La Xarxa – Especial ple d’investidura del president
Càrrec:
Conductor
Descripció:
Programa especial ‘Ple d’investidura del president de la
Generalitat’ de ‘La Xarxa’ per totes les televisions locals de
Catalunya.
2015-2017
Càrrec:
Descripció:

La Xarxa – Programa ‘Ben trobats’
Presentador
Magazín diari (de dilluns a divendres) que s’emet per les
televisions locals de Catalunya. Hi participo conduint una
taula de debat sobre temes de proximitat.

2015 (27/06) La Xarxa – Especial Eleccions 27-S
Càrrec:
Conductor
Descripció:
Programa especial ‘Eleccions 27-S’ de ‘La Xarxa’ per totes
les televisions locals de Catalunya.
2015 (13/06) La Xarxa – Especial ‘Catalunya a Milà’
Càrrec:
Presentador
Descripció:
Programa especial ‘Catalunya a Milà’ de ‘La Xarxa’ per
retransmetre la festa final de la presència de Catalunya a
l’Expo Milà 2015.
2014
Càrrec:
Descripció:

La Xarxa
Editor i presentador
Programa ‘El punt al dia’. Espai d’actualitat nocturn diari
emès per les televisions de proximitat de Catalunya.

2012-vigent La Xarxa Ràdio
Càrrec:
Col·laborador
Descripció:
Programa ‘L’entrevista’ que s’emet per les ràdios i
televisions de proximitat de Catalunya
2011
Càrrec:
Funció:

Olot Televisió i Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
Director i presentador
Debat amb eurodiputats catalans des de la seu del
Parlament Europeu a Brussel·les.

2009-vigent Olot Televisió
Càrrec:
Director, cap de programes i d’informatius
Funció:
Direcció de la cadena local, estratègia de programes i nous
formats. Cap d’informatius. Director i presentador d’un
programa setmanal d’entrevistes i debats.
2008-2013
Càrrec:
Funció:

TV Girona, Olot Televisió, TV Ripollès i TV Costa Brava
Director i presentador del programa Els Debats de la
Cambra de Comerç.
Conductor d’un debat d’actualitat econòmica i empresarial
de les comarques de Girona.

2008-2010
Càrrec:
Funció:

Ràdio Olot
Cap d’informatius
Edita i condueix l’informatiu del migdia i dirigeix i presenta
el magazín d’actualitat A primera línia

2006-2008
Càrrec:

8TV
Subdirector i copresentador del programa Amics, coneguts i
saludats.
Editor i presentador d’informatius
Coordinació de l’equip del programa, anàlisi de la
documentació i copresentació de l’espai, dirigit i presentat
per Josep Puigbó.

Funció:

2006-2008
Càrrec:
Funció:

8TV (Programes especials)
Sotsdirector i copresentador
Anàlisi dels resultats electorals de les eleccions municipals
del 2007, catalanes del 2006 i preparació de les entrevistes
amb els candidats i dels debats electorals.

2006

Barcelona Televisió
Presentador de programes d’actualitat
Infonit cap de setmana i el magazín Hola Barcelona!

Càrrec:
Funció:

2005
Càrrec:
Funció:

2000-2006
Càrrec:
Funcions:

Olot Televisió i Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
Director i presentador
Debat amb eurodiputats catalans des de la seu del
Parlament Europeu a Brussel·les.
Olot Televisió
Cap d’informatius, editor i presentador dels informatius i
programes d’actualitat.
Editor i conductor de Les Notícies
Director i presentador del programa d’actualitat Debat
Entrevistes a: Jordi Pujol, Josep Antoni Duran Lleida,
Josep-Lluís Carod-Rovira.

2003
Càrrec:
Funció:

Comunicàlia (programa eleccions catalanes 2003)
Presentador des de la seu d’ERC
Anàlisi dels resultats electorals

1998-2006
Càrrec:
Funció:

Ràdio Olot
Director i presentador de programes d’actualitat
Presenta i dirigeix els informatius i els programes de debat.

1994-1998
Càrrec:
Funció:

Ràdio la Vall
Director i presentador de programes d’actualitat
Presenta i dirigeix informatius i programes de debat i
condueix programes musicals.

Experiència professional en comunicació
2015-vigent Formació de portaveus per a joves emprenedors
Càrrec:
Formador
Funció:
Classes a joves emprenedors que es presenten anualment
als premis ‘100% Emprenedors’ i a empresaris que
participen al programa ‘Fòrum d’Oportunitats
Empresarials’ de l’Ajuntament d’Olot.
2012-vigent Be_Optim (Empresa de comunicació)
Càrrec:
Director i fundador
Funció:
Formador de portaveus i assessor en comunicació
especialitzat en motivació i creativitat. Tallers i formació
per a empresaris, portaveus i joves.
2012-vigent DO_Sinergia (Empresa de comunicació)
Càrrec:
Professor d’estratègia en comunicació
Funció:
Imparteix classes de comunicació, expressió oral i formació
de portaveus.
2012-2014
Càrrec:
Funció:

50x7.com (Web d’articles)
Articulista
Aporta opinió sobre temes relacionats amb Europa

2011-2012
Càrrec:
Funció:

Inolve Newtech (Empresa)
Soci fundador i Chief Marketing Officer (CMO)
Desenvolupament de l’estratègia de màrqueting, publicitat
i imatge corporativa i comercialització de producte.

2008

Diari de Girona
Articulista
Durant la campanya electoral de les eleccions generals
participar escrivint articles d’opinió.

Càrrec:
Funció:

.

Procés de coaching personal i executiu
Durant sis mesos (novembre 2014-abril 2015) vaig rebre entrenament
personal amb un coach ICF amb acreditació Professional Certified
Coach (*) i que es resumeix en:
*Programació neurolingüística PNL)
*Lideratge professional
*Gestió de reptes personals i professionals
*Gestió de les situacions de conflicte comunicatiu
.
(*) Coach: Andreu Mateo

Premis i reconeixements
2015

Finalista dels Premis Carles Rahola de Girona en la
categoria de televisió/informació local
Finalista amb el programa ‘Al Dia Comarques de Girona’
del qual en sóc el director. És un informatiu coproduït per
sis televisions locals de Girona.
El Col·legi de Periodistes de Girona i la Diputació de Girona
concedeixen aquests guardons.

2014

Premi Nacional de Comunicació en la categoria de
Comunicació de proximitat
La Generalitat l’atorga a La Xarxa i a les entitats adherides,
entre les quals s’hi troba Olot Televisió.

2012

Premi Zapping al millor programa de televisió local
Associació de Telespectadors Associats de Catalunya
Premi pel documental El somriure de Jaume Sanllorente
sobre la ONG ‘Somriures de Bombai’, del qual en sóc el
director i en vaig fer el rodatge i muntatge.

2011

Ponent del Fòrum IMPULSA
Fundació Príncep de Girona
Escollit per ser un dels 20 ponents al considerar-me una
“jove promesa del panorama comunicatiu i audiovisual”.

2011

Finalista dels Premis Zapping
Associació de Telespectadors Associats de Catalunya
Finalista amb el programa I…per què? del qual en sóc el
director.

2010

Premi Carles Rahola de comunicació
Col·legi de Periodistes de Girona i la Diputació de Girona
Premi pel reportatge L’eix de les oportunitats, sobre
l’impacte econòmic i social per l’obertura del túnel de
Bracons, del qual en l’autor.

Presentador d’actes públics (els més destacats)
2014/15/16/17 Càpsules d’Innovació Social
Càrrec: Presentador i conductor
Descripció: Jornades de presentació d’iniciatives socials
Organitzador: Departament de Benestar Social i Família i SUMAR
6/10/2016

Associació Recursos Assistencials de Catalunya (ACRA)
Càrrec: Presentador i conductor
Descripció: Presentació de la jornada sobre l’atenció personalitzada a
les persones.
Organitzador: ACRA
30/11/2011

Idees de futur a la UdG
Càrrec: Ponent
Descripció: Exposició d’idees de futur
Organitzador: Catalunya Valley

15/12/2011
Càrrec:

Focus Gi
Conductor i moderador
Descripció: Segona edició del Focus Gi organitzat per l’associació
d’empresaris Fòrum Carlemany, la Diputació de Girona i el
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Organitzador: Catalunya Valley

28/10/2011 L’impuls d’emprendre (Fires de Girona)
Càrrec:
Conductor i moderador
Descripció: Taula rodona amb el títol L’impuls d’empendre
Organitzador: Fundació Príncep de Girona
23/07/2010
Càrrec:
Organitzador:

Festa major de St. Jaume de Llierca
Pregoner
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

15/12/2011
Càrrec:

Les infraestructures del futur a la Costa Brava
Conductor i moderador
Descripció: Anàlisi de les necessitats de futur del teixit empresarial de
les comarques de Girona.
Organitzador: Cercle d’Infraestructures

2000-2012
Càrrec:

Mostra Gastronòmica de la Garrotxa
Conductor
Descripció: Acte anual de presentació de les últimes tendències
gastronòmiques de la Garrotxa.
Organitzador: Assoc. Hostalatge de la Garrotxa i Grup Cuina Volcànica

27/04/2006 La violència a les aules
Càrrec:
Conductor i moderador
Descripció: Debat social sobre la violència entre els joves i l’entorn
familiar.
Organitzador: Ajuntament d’Olot

22/04/2066
Càrrec:
Organitzador:

Nit de la pintura de les comarques de Girona
Conductor
Hiperdecoració i Aj. de Lloret de Mar

21/04/2005 Els mitjans de comunicació i l’ensenyament
Càrrec:
Conferenciant
Descripció: Conferència sobre els mitjans locals a alumnes de 4t d’ESO
de l’Escola Pia d’Olot.
Organitzador: Escola Pia

04/03/2005 Medalles als Bombers de Catalunya
Càrrec:
Conductor
Descripció: Acte d’entrega de medalles al cos de Bombers a Olot.
Organitzador: Departament d’Interior

24/09/2004
Càrrec:
Organitzador:

Festa del barri de Sant Miquel d’Olot
Pregoner
Associació de Veïns del Barri de Sant Miquel

15/07/2011
Càrrec:

TEDxGirona
Conductor
Descripció: Conferències sobre emprenedoria
Organitzador: Catalunya Valley

22/08/2004 Els mitjans de comunicació locals en un món global
Càrrec:
Conferenciant
Descripció: Coincidint amb l’aniversari de la televisió local de Sant Feliu
de Pallerols, sóc convidat a fer una conferència.
Organitzador: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
19/04/2004 La incidència dels mitjans de comunicació a la societat
Càrrec: Conferenciant
Descripció: Conferència als alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Pia d’Olot
Organitzador: Escola Pia

25/07/2003

10 anys de la Cooperativa de la Vall d’en Bas
Presentador
Encarregat de presentar els actes del desè aniversari dels
10 anys de les agrobotigues de la Cooperativa de la Vall
d’en Bas
Organitzador: Cooperativa-SAT la Vall d’en Bas
Càrrec:
Descripció:

06/06/2003 Festa Major de Sant Feliu de Pallerols
Càrrec: Pregoner
Organitzador: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
13/10/2002

Centenari dels Esbarts de Catalunya a Olot
Càrrec: Presentador
Descripció: Coincidint amb el centenari dels esbarts catalans i la
trobada d’esbarts de les comarques de Girona,
m’encarreguen la presentació.
Organitzador: Esbart Olot

04/12/2001 El futur dels joves
Càrrec: Conferenciant
Descripció: Taula rodona
Organitzador: Ajuntament d’Olot
2001 i 2002
Càrrec:
Organitzador:

Festa anual de l’Hostaleria de Girona
Presentador
Associació d’Hostaleria de Girona

2000

XVIII Festival ÉsDansa
Presentador
Festival internacional de música i dansa de les Preses
Esbart Marboleny de les Preses

Càrrec:
Descripció:
Organitzador:

1999-2000

Actes culturals
Càrrec: Presentador
Descripció: Presentador de diversos actes culturals d’Olot
Organitzador: Ajuntament d’Olot

Compromís social i associacionisme
2015-vigent Associació de Mitjans de Proximitat (AMP)
Vicepresident de l’Associació de Mitjans de Proximitat, la
patronal que agrupa a les televisions locals privades de
Catalunya.
2013-2016

Taula per l’Educació de la Garrotxa (TEG)
Impulsor i membre de la TEG, una plataforma d’impuls de
l’educació a la Garrotxa al llarg de la vida que agrupa a
empreses, institucions, persones a títol individual, centre
educatius, professionals de l’ensenyament i sindicats amb
l’objectiu de millorar l’educació i facilitar-ne l’accés.

2014-vigent Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa (JEG)
Sóc membre de la junta de la JEG, entitat que promou
l’activitat ecocòmica de la Garrotxa a partir de
l’organització d’actes diversos i de promoció de
l’emprenedoria entre els joves.
2001-vigent Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot (CIT)
Sóc membre de la junta del CIT d’Olot, entitat encarregada
d’organitzar nombrosos actes socials a la comarca com són
els Premis Garrotxí de l’Any, el Carnaval d’Olot, la festa de
Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de la Garrotxa, la Batalla
de les flors o el Dia de la Mare.
www.citolot.cat
2007-2013

Penya Barcelonista d’Olot i Comarca
Vicepresident i membre de la junta directiva de l’entitat.
www.pbolot.cat

Formació acadèmica
2017

Certificat mitjà mitjà de l’ACTIC, Acreditació de
competències en tecnologies de la informació i la
Comunicació.
Certificat de la UOC.

2016

Formació complementària:
*Lideratge a l’empresa
*Gestió de xarxes socials
*Periodisme amb el mòbil: apps i tècniques per
smartphone
Xarxa Audiovisual Local

2013-vigent Grau en Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
2009

Desenvolupament professional en tècniques
d’informació i comunicació empresarial
Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la UPF
Tècniques de comunicació en moments crítics, psicologia
de la comunicació.

2005-2006

Post grau Tècnic especialista en estudis de la Unió
Europea
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Coneixement de l’estructura institucional, jurídica i
financera de la Unió, el funcionament del mercat interior
europeu, la descripció de les principals polítiques
comunitàries i l’anàlisi dels reptes de futur de la UE.

2004

Anàlisi crítica del discurs
Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la UPF
Estudi dels fonaments de l’anàlisi crítica del discurs com
una actitud, una perspectiva i un posicionament. A càrrec
de Teun A. Van Dijk.

2002-2004

Locució i presentació de ràdio i televisió
Escola de Màrqueting i Comunicació (EMIC-Universitat de
Barcelona)
Formació intensiva en ràdio i televisió.

2004

Barça TV (període de pràctiques)
Escola de Màrqueting i Comunicació (EMIC-UB)
Productor del departament de programes, guionista del
programa Web Clam, operador de càmera, muntatge de
reportatges.

2000

Curs de redacció d’informatius
A càrrec d’Olot Televisió

1999

Curs d’ENG
A càrrec de Joan Víctor de Barberà, cap d’ENG de Televisió
de Catalunya.

1997

Imatges (període de pràctiques a l’empresa)
Escola Pia d’Olot.

1994-1997

Curs de llengua anglesa

1985-1996

EGB, ESO i Batxillerat
Escola Pia d’Olot

Idiomes

Informàtica

Altres dades

Català: Alt
Castellà: Alt
Anglès: Mig (conversa)

Final Cut. Alt
Premiere CS6. Alt
iNews: Alt
VNews: Alt
Avid. Mig
Sound Forge. Alt
Wordpress. Alt
Joomla: Mig
Office. Alt

Carnet B1, vehicle propi
Disponibilitat de mobilitat
Estat civil: solter

