
ALBERT 
RECARENS

periodista especialista en 
comunicació corporativa

NASCUT EL 02/12/1977
a Sant Hipòlit de Voltregà (Bcn)
Carnet conduir B1

Tinc experiència en els diferents 
mitjans de comunicació i els últims 
anys m’he especialitzat en treballs 
de comunicació corporativa per a 
empreses i institucions. En aquests 
últims, realitzo tasques com ara       
disseny de plans de comunicació, 
organització d’esdeveniments i      
rodes de premsa,   redacció de notes 
i dossiers de premsa, actualització 
de continguts a pàgina web i xarxes 
socials o organització de campanyes 
de publicitat, entre d’altres.

Em defineixo com una persona     
treballadora i responsable, amb dots 
de gent, ganes constants d’aprendre 
i capacitat de treballar en equip.

FORMACIÓ
LLICENCIAT EN PERIODISME
Universitat Autònoma de Barcelona. 1996-2000

TÍTOL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
En idiomes, la meva llengua materna és el català; 
tinc bon coneixement del castellà i del francès

CONEIXEMENTS
WEB I XARXES SOCIALS - coneixement del programa 
de disseny web Dreamweaver i de l’entorn Wordpress. 
Realització d’un curs en Community Management a la 
Fundació UNED (febrer-juny 2013); domini de les xarxes
Facebook, Twitter, Youtube i Instagram, entre d’altres.

DISSENY GRÀFIC - coneixements dels programes
de tractament gràfic Adobe InDesign i Photoshop

686.798.499

albertrecarens@gmail.com

Albert Recarens Illa

@albertrecarens

Albert Recarens

TÈCNIC COMUNICACIÓ ULLS DEL MÓN
Barcelona - 2007/2012 (5 anys)
Redactor al departament de comunicació de la Fundació 

COL·LABORADOR SOLO MOTO
Barcelona - 2007 (6 mesos)
Redactor de la revista especialitzada en motociclisme

TÈCNIC COMUNICACIÓ PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS
Vic - 2006 (6 mesos)
Redactor al departament de comunicació de l’empresa 
especialitzada en esdeveniments gastronòmics

CORRESPONSAL RÀDIO MARINA
Blanes - 2004 (6 mesos)
Redactor/locutor a l’emissora comarcal de Girona

REDACTOR GRUP VALIRA R7P RÀDIO
Principat d’Andorra - 2003 (1 any)
Cap d’informatius i d’esports a l’emissora nacional

REDACTOR LA MARXA
Vic - 2001/2002 (1,5 anys)
Redactor al setmanari d’informació comarcal d’Osona

TÈCNIC COMUNICACIÓ JAS INFO SERVICE
Vic - 1999/2002 (3 anys)
Redactor al gabinet de comunicació especialitzat en 
notícies esportives del món del motor

REDACTOR EN PRÀCTIQUES TELEVISIÓ ESPANYOLA 
Sant Cugat del Vallès - 1999 (6 mesos)
Redactor de Teledeporte i de la secció d’Esports

EXPERIÈNCIA


