El meu perfil
Des de molt jove he dedicat la meva vida al periodisme i la
comunicació. Ho he fet sempre amb passió, amor i plena
dedicació.
Durant aquests anys he tingut el privilegi de treballar a Ràdio
Olot, Olot Televisió, La Xarxa, Betevé, 8TV, Canal Català i TV3,
el que m’ha permès tenir un coneixement ampli del món de la
comunicació i del periodisme.
En aquest moment treballo a 8TV de Director de Continguts
Informatius. He dirigit i presentat el programa d’actualitat ‘8 al
dia’, cada nit, de dilluns a divendres, i actualment dirigeixo i
presento el programa ‘Directe! Catalunya’, cada tarda de
dilluns a divendres.

ALBERT BROSA SÁNCHEZMAROTO
PERIODISTA, EXPERT EN COMUNICACIÓ

Anteriorment he estat director d’Olot Televisió, on hi he
compaginat el programa d’entrevistes ‘Pros i Contres’ i de
reportatges ‘Paisatges Encreuats’.
Paral·lelament em dedico a la formació en Comunicació a tots
els nivells: des de joves estudiants, passant per a emprenedors
fins a empresaris d’àmbits ben diferents i d’edats diverses, així
com la formació de portaveus d’empreses públiques i privades.
Puntualment em dedico a la presentació d’actes públics a tot
Catalunya.
Considero, doncs, que la meva trajectòria professional em
permet tenir un coneixement transversal molt útil per poder
desenvolupar qualsevol tasca de responsabilitat en
comunicació, periodisme o màrqueting.
Em considero una persona amb altes capacitats de treball i
amb esperit de superació.
Destaco per tenir creativitat, iniciativa emprenedora,
capacitat d’organització i planificació i treball en equip. Em
motiven especialment els reptes i estic acostumat a treballar
sota pressió.
Sóc responsable, decidit, compromès i fidel.
M’he format en coaching personal i executiu, amb un doble
enfoc: pel creixement personal i pel desenvolupament dins de
qualsevol empresa, adquirint i posant en pràctica
coneixements en intel·ligència emocional.

Nascut el 15/06/1980
C/ Sembrador, 41 - Olot (Girona)
610297571
albertbrosa@gmail.com
www.albertbrosa.cat

FORMACIÓ
*Certificat mitjà de l’ACTIC per la UOC
*Grau en Comunicació per la UOC (vigent)
*Postgrau en Tècnic en estudis de la UE
per la UOC
*Procés de coaching personal i executiu
*Formació neurolingüística (PNL)
*Desenvolupament professional en
tècniques d’informació i comunicació
empresarial per la UPF

IDIOMES
Català: natiu
Castellà: natiu
Anglès: B2

EXPERIÈNCIA EN PERIODISME
8TV
2021 - Vigent
Director de Continguts Informatius de la cadena.

INTERESSOS PROFESSIONALS I
MOTIVACIONS
*Em motiva especialment la possibilitat
de desenvolupar la creativitat i la
innovació de manera constant.

8TV
2021-vigent
Director i presentador del programa ‘Directe! Catalunya’
d’actualitat, d’emissió diària i en directe (16.30 a 18.30).

*Estic orientat en poder assolir diferents
objectius de manera simultània.

Director i presentador del programa d’actualitat ‘8 al dia’,
d’emissió diària i en directe (21.30 a 22.30).

*Tinc interès en créixer personal i
professionalment a l’empresa.

OLOT TELEVISIÓ
2009 – 2021
Director i director de continguts de la cadena.
Durant aquesta etapa he dirigit i presentat el programa
d’actualitat ‘Pros i Contres’ i el ‘Paisatges encreuats’, sobre els
134 paisatges que té Catalunya.

*Em motiva sentir-me útil per la
companyia.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
*Treball en equip
*Capacitat de resolució de problemes
*Pensament estratègic

TELEVISIÓ DE CATALUNYA – TV3
2016 – 2018
Presentador del programa ‘Mout-te per Catalunya’ sobre
mobilitat sostenible.

*Ràpida adaptació al canvi
*Capacitat emprenedora
*Capacitat de creativitat i innovació

LA XARXA DE TELEVISIONS LOCALS
2011 – 2021
Presentador, guionista i director de diversos programes
d’actualitat com, per exemple ‘El punt al dia’ o ‘Ben trobats’ i
d’altres d’entreteniment com ‘País KmO’.
RÀDIO OLOT
2008 - 2010
Cap d’informatius de la cadena. Direcció de l’equip de
continguts de l’emissora.
8TV
2006 – 2008
Subdirector i copresentador del programa d’actualitat
‘Amics, coneguts i saludats’. Coordinació de continguts i de
l’equip de producció i redacció.

*Aprenentatge i actualització permanents
*Comunicació interpersonal
*Capacitat d’ús i aplicació de les TIC
HABILITATS
*Col·laboratiu (lideratge i treball en equip)
*Lideratge
*Capacitat de comunicar i persuadir
*Negociació i resolució de conflictes
*Capacitat per treballar sota pressió
*Redacció i elaboració de tot tipus de
textos (periodístics, creatius)
*Direcció i organització de tota mena
d’actes públics
*Social Media i estratègia de màrqueting
*Publicació, analítica i estratègia a xarxes
socials

BETEVÉ
2006
Presentador del magazín d’actualitat ‘Hola Barcelona!’ i dels
informatius del cap de setmana.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
*Cerca, gestió i ús de la informació

OLOT TELEVISIÓ
2000 – 2006
Direcció de continguts informatius i programes. Conductor
de l’espai ‘Les Notícies’ i el programa ‘Debat’.

*Coneixement del món empresarial i
institucional

RÀDIO OLOT
1997-2000
Col·laborador de l’emissora. Conductor d’Informatius, de
programes musicals i d’espais d’entreteniment com el
despertador matinal.
RÀDIO LA VALL
1994-1997
Col·laborador de l’emissora municipal de les Preses.
Conductor d’Informatius i presentador de programes de
ràdio fórmula.

EXPERIÈNCIA EN COMUNICACIÓ
INSTITUT BOSC DE LA COMA D’OLOT, INSTITUT
MONTSACOPA D’OLOT I INSTITUT GARROTXA D’OLOT
2016 – Vigent
Sessions i tallers de formació en Comunicació per a joves
estudiants de cicles formatius i de batxillerat.

*Coneixement del mercat i de l’entorn
professional

*Capacitat d’anàlisi crítica del context
social
*Ús i aplicació de tècniques i llenguatges
propis dels diferents mitjans de
comunicació
*Capacitat d’interpretar plans de
màrqueting i comunicació
TRETS DE LA PERSONALITAT
Em considero una persona optimista i el
meu objectiu és sentir-me feliç i posar
amor i passió en tot allò que faig. Per
aconseguir-ho procuro tenir:
*Estabilitat emocional
Em considero:
*Extrovertit, sociable i molt proper
*Persistent i tolerant

UNIVERSITAT DE GIRONA
2018 - Vigent
Sessions de formació d’elevator pitch a estudiants de totes les
edats i disciplines.

M’he demostrat que tinc:

AJUNTAMENT D’OLOT
2015 - Vigent
Formació en presentació de projectes innovadors per a joves
emprenedors que es presenten als premis 100%
Emprenedors d’Olot i a empresaris del programa ‘Fòrum
d’Oportunitats Empresarials’.

*Fidelitat a l’organització on treballo

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT
2016 - 2021
Tallers de formació en Comunicació a empresaris i joves
emprenedors.
PRESENTADOR D’ACTES PÚBLICS
1999 - Vigent
Presentador i conductor d’actes per empreses i institucions
públiques i privades, per entitats i associacions d’arreu de
Catalunya.

*Confiança en mi mateix
*Capacitat de sacrifici

INFORMÀTICA I TRACTAMENT DE LA
IMATGE
*Final Cut
*Adobe Premiere
*Wordpress
*iNews
*Sound Forge
*Prezi
*Paquet d’Office
*Gravació professional amb qualsevol
tipus de videocàmera

