AITOR BERNAL MARÍN
» Edat:
» Web:
» E-mail:

26 anys
abernalmarin.com
aitor.bernalmarin@yahoo.es
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∞ Perfil professional∞

1

Amb experiència en els següents sectors:
» Publicitat i Relacions Públiques: community manager, coordinador d’equips, imatge corporativa, organització
d’esdeveniments, protocol, atenció al client, creatiu publicitari, gestió i coordinació de continguts web.
» Ràdio: locutor, self-control, tècnic de so, edició d’àudio, podcasts, redactor, productor i guionista.
» Televisió: reporter ENG, editor de vídeo, operador de càmera, redactor, productor, guionista i realitzador.
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» 2008 – 2010

Llicenciat en Comunicació Audiovisual
Premi extraordinari de Llicenciatura.

» 2004 – 2008

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona.

∞ Experiència professional ∞
» Octubre 2003/Actual

Tècnic de ràdio: locutor collaborador, guionista i realitzador de ràdio
Ràdio Nova (emissora municipal de Vilanova del Camí, Barcelona)
Funció: col·laborador. Tècnic de so, guionista, producció i presentació del programa
“De què parlem?” (programa setmanal d’una hora). Creació i gestió de les xarxes
socials del programa.

» Setembre 2012

Operari de l’àrea de restauració
Parc d’Atraccions Tibidabo (PATSA-B:SM, Barcelona)
Funció: operari en els locals de restauració del parc.

» Set. 2008 /Juny 2012

Tècnic de ràdio: locutor collaborador, guionista i realitzador
Ràdio Altiplà (emissora municipal de Calonge de Segarra, Barcelona)
Funcions: col·laborador. Tècnic de so, producció i guionista dels programes setmanals
“Tres de Tot” i “No ho fem bé!”. Creació de les xarxes socials de l’emissora i dels
programes. Gestió i edició dels podcasts. Responsable de la posada en marxa de
l’emissió online.

» Nov. 2010/Jul. 2011

Tècnic en Relacions Públiques i comunicació
IPV-Veïns amb veu (partit polític municipal de Vilanova del Camí, Barcelona)
Funcions: Responsable de comunicació interna i externa. Disseny del manual d’imatge
corporativa, cap de premsa, community manager, realització de material escrit,
gràfic i audiovisual. Conceptualització, direcció i coordinació de la campanya electoral
i dels grups de treball. Resultat: 3 regidors.

» Febrer/Juny 2010

Realitzador i productor de televisió
Televisió de Catalunya (TV3 i Canal 33)
Funcions: estudiant en pràctiques. Diverses funcions al programa Millennium (canal
33) i Signes dels Temps (TV3). A destacar: edició de vídeo, operador de càmera,
realització, manteniment i actualització del portal web del programa. Suport a
coordinació i producció.
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» Febrer/Agost 2009

Presentador, productor i redactor de televisió
Canal Català Anoia
Funcions: redactor, reporter ENG, realització, producció i presentació del programa
d’entrevistes “Loft Club”.

» Març/Novembre 2008

Reporter i redactor de televisió
Televisió Igualada
Funcions: càmera, reporter ENG, presentador, guionista, redactor, realització
producció i edició de vídeo. Gestió de les xarxes socials del programa.

» Des. 2007/ Jul. 2008

Tècnic en Relacions Públiques i comunicació
Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona
Funcions: becari. Organització de jornades, elaboració de material gràfic, actualització
de webs, protocol dels actes i seminaris. Atenció als assistents dels actes organitzats.

» Estiu de 2007

Tècnic en publicitat i màrqueting
Ràdio Barcelona (Cadena SER Catalunya)
Funcions: becari. Organització de concerts i programes en directe, confecció de textos
de falques publicitàries per a les emissores del grup PRISA a Catalunya. Creatiu
publicitari. Confecció i manteniment de bases de dades i enviament del butlletí intern,
entre altres.

» Oct. 2006/Abril 2007

Tècnic de Relacions Públiques, màrqueting i comunicació
Gerència del Centre Comercial Diagonal Mar
Funció: becari. Gestió de les campanyes de comunicació i animació del centre
comercial, elaboració de material gràfic, atenció al client, coordinació, gestió i
manteniment de la web i xarxes socials, negociació amb proveïdors i comerciants,
entre altres.

∞ Formació complementària ∞
» 2012

Anglès: gestió comercial. SOC (220 h).

» 2012

1a Jornada del Dia Mundial de la ràdio. Jornada de ràdio. COETTC (4 h).

» 2011

Repte i oportunitats de la comunicació local a Catalunya. Jornada Mediacat21 (4 h).

» 2011

Seminari de càmera avançat. Lavinia Productora (12 h).

» 2011

Taller de guió per a televisió i ràdio. Editrain (50 h).

» 2011

After Effects I i II: infografista de mitjans audiovisuals. Editrain (128 h).

» 2011

Videoperiodisme ENG. Editrain (Mediacat21) (30 h).

» 2010

Comunicació i cultura. Universitat de Lleida (55 h).

» 2009

El periodista davant la càmera. Universitat Pompeu Fabra (IDEC) (20 h).

» 2009

Els periodismes audiovisuals. Universitat de Lleida (55 h).

» 2008

La veu als mitjans audiovisuals: locució en ràdio i TV. Universitat Pompeu Fabra (20 h).

» 2007

Internet i Seguretat. Universitat de Barcelona (30 h).

» 2007

Democràcia electrònica i participació ciutadana. Universitat de Barcelona (30 h).

» 2005

Mitjans de comunicació i poder a l’Estat espanyol. Universitat de Barcelona (30 h).

» 2005

El repte dels mitjans de comunicació: l’alfabetització mediàtica (formar, educar i entretenir).
Universitat de Barcelona (30 h).

» 2003

Disseny de pàgines Web (FrontPage 2000). CEINA, Igualada (Barcelona) (70 h).

» 1999

Ofimàtica – Windows. Grup d’Escoles Tècniques (G.E.T) d’Igualada (Barcelona).

» 1999

Mecanografia (225 p.p.m). Grup d’Escoles Tècniques (G.E.T) d’Igualada (Barcelona).

∞ Idiomes ∞
» Català:

bilingüe (nivell C)

» Castellà:

llengua materna

» Anglès:

pre-intermediate
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∞ Software professional ∞
» Domini d’Ofimàtica (office): Word, PowerPoint, Excel, Access i Outlook.
» Domini de xarxes socials i eines online: facebook, google+, linkedin, tuenti, myspace, ivoox, youtube,
vimeo, issuu, flickr, dropbox, blogger, wordpress, entre altes.
» Coneixement pràctic de:
-

Programes d’edició de so: Sound Forge, Adobe Audition i Audacity.

-

Programes d’edició de vídeo: Adobe Premiere i Final Cut.

-

Programes de retoc fotogràfic i d’imatges: Photoshop i Image Ready.

-

Programes de disseny web: FrontPage i Dreamweaver.

-

Programes d’automatització de ràdio: ZaraRadio, Jazler, GDS i Dinesat Radio.

-

Programes maquetació i disseny: Adobe InDesign i Adobe Illustrator.

∞ Altres dades d‘interès ∞
» Carnet de conduir, tipus B. Cotxe propi.
» Disponibilitat immediata.
» Disponibilitat de canvi de residència a nivell autonòmic, estatal i internacional.
» Col·legiat número 461 del CPAC (Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya).
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