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ACTUALMENT

Director del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio (Catalunya Ràdio, Catalunya 
Informació, Catalunya Música i iCat) des del 13 de gener del 2016. 

Director dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 
des del 5 de maig del 2016.

Membre del consell d’administració de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) des de 
l’abril del 2016. 

Membre del Patronat de La Marató de TV3 des del gener del 2016. 

Membre del Patronat de la Fundació puntCAT des del gener del 2017.

Escric el Bloc sense fulls (www.saul.cat) des del 19 de juliol de 2004. 

LLIBRES

‘Revoltats’ (Ara Llibres, març de 2015).

‘Sobirania.cat’ (Crea’t Edicions, juny de 2014).

‘Superperiodistes en l’era de la sobreinformació’ (Editorial UOC, setembre de 2010).

‘Les barbaritats de Fèlix Millet’ (Ara Llibres, desembre de 2009).

‘Nació.cat’ (Òmnium Cultural/Editorial Mina, juny de 2007), sobre l’obtenció del  
domini.cat per a la llengua i la cultura catalana a Internet .

ANTERIORMENT

Cap de continguts digitals d’El Periódico de Catalunya entre el febrer del 2012 i gener del 2016.

Director de l’Agència Catalana de Notícies entre el març de 2007 i l’abril de 2011. L’ACN 
és referent del model de periodisme multimèdia a Catalunya amb 250 mitjans de 
comunicació (diaris, revistes, ràdios, televisions i portals digitals) i empreses abonades 
als serveis de text , àudio, fotografia i vídeo.

Col•laborador de L’oracle, de Catalunya Ràdio.

Col•laborador del Més 324.

Col•laborador d’Els matins, de TV3.



Col•laborador de BTV+, de BTV.

Col•laborador de Barcelona FM.

Col•laborador de la revista per a iPad Esguard.

Col•laborador de la publicació local Rebat .cat .

Membre del jurat del Premi Òmnium de Comunicació (2010-2015).

Membre del jurat dels Premis Cactus 2018.

Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

Director i presentador del programa ‘País en xarxa’ a COMRàdio (agost-setembre de 2011).

Membre del Consell Assessor del Consorci Digital Mataró-Maresme (2007-2012).

Impulsor, juntament amb altres periodistes, del portal de blogs polítics en català 
Poliblocs, el febrer del 2007.

INICIS PROFESSIONALS

Redactor en cap d’El Punt i director de les edicions d’aquest diari al Maresme i Rubí 
(Vallès Occidental). Vaig ser corresponsal d’aquest diari (1989-1993), redactor (1993-
1995) i cap de secció en l’equip fundacional de l’edició del Maresme, l’any 1995. 

Membre fundador de Repòrter (1992-2001), revista mensual d’informació de l’Alt 
Maresme de la qual vaig ser-ne director.

He treballat i/o col•laborat en el setmanari català en anglès Catalonia Today, Ràdio 
Pineda, Televisió Pública Pineda, Ràdio Marina (Blanes), Ràdio Calella i la revista 
municipal El Nunci, de Calella. 

Vaig fundar i dirigir les edicions locals de Vilaweb Calella i Pineda de Mar.

DOCÈNCIA

Puntualment entre 2011 i 2012, he estat professor-consultor d’un postgrau a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Professor-convidat en el postgrau de Community Manager & Social Media de la 
Universitat de Barcelona (juliol-agost de 2011).

Professor-convidat en el postgrau de Comunicació Estratègica Digital de la Universitat 
Pompeu Fabra (2011-2012).

RECONEIXEMENTS

Premi Premsa Comarcal 2018 pel suport als mitjans de proximitat del país.

Guardó especial dels Premis Blocs Catalunya com a bloguer pioner, en la primera edició del 2008.

Guanyador el 2008 del I Premi Blocs Maresme en la categoria de blogs de política, 
organitzat per Diari Maresme.

Finalista del Premi Ciutat de Calella 2016.

Cadira de Plata de la Mostra de Teatre i Música al Carrer de Pineda de Mar del 1993.


