Dades personals
Cognom, Nom
Domicili a
E-mail
Web
Telèfon
Lloc i data de naixement
Coneixement d’idiomes

Porta, Ferran
Barcelona // Berlín
contact@ferranporta.eu
www.ferranporta.eu
+34 690 93 567 4 // +49 176 999 87 242
Barcelona, 10 de setembre de 1967
Català i castellà com a llengües maternes
Alemany (Zertifikat Deutsch)
Anglès (Proficiency)
Francès (fluïdesa oral i escrita)
Italià, Portuguès, Basc, Rus (coneixements bàsics)
Experiència professional

2016-2017
2015–2017
2015
2014–actual.
2011–actual.
2010–2011
2009
2007–2008
2001–2009

1999–2001
1997–1999
1996–1997
1994–1996
1987–1996

Col·laboració amb la Federació Catalana de Voleibol per la gestió de la comunicació del torneig
d’estiu Vichy Catalan Volei Tour (www.fcvoleibol.cat)
Articulista per al web www.weine-aus-katalonien.de
Col·laboració amb El Periódico de Catalunya com a corresponsal a Alemanya
(www.elperiodico.com)
Community manager de l’oficina de Turisme de Catalunya a Alemanya
(www.facebook.com/catalunyaexperience.de)
Director de itineri.de – Visites guiades en diverses llengües, a Berlín i arreu d’Alemanya. Gestió
de les xarxes socials de l’empresa (www.itineri.de)
Cap de projectes a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Alemanya
(www.gencat.cat/alemanya). Responsable entre d’altres del Newsletter mensual bilingüe i de la
pàgina de Facebook.
Responsable de premsa de la Federació Catalana de Voleibol (www.fcvolei.cat). Activació entre
d’altres de la presència de la Federació a Facebook.
Corresponsal a Alemanya de COM Ràdio (www.comradio.com)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (www.cccb.org)
Organització de conferències i seminaris. Gestió de viatges de participants i suport amb els
contactes amb els mitjans. Control del pressupost i tasques diverses pròpies del Centre de
Documentació i Debat.
Professor d’anglès.
TNT Contract Logistics, tasques adminstratives i servei d’atenció als proveïdors alemanys,
Martorell (Barcelona)
Escola universitària ESNE, professor d’anglès, Barcelona.
Medicus Mundi Catalunya, Assistent del departament de farmàcia, Barcelona.
Acadèmia Internacional de Tennis “Top Team”, tasques administratives, comptables i de
relacions públiques, organitzador i coordinador de nombroses activitats (entre d’altres, visites
culturals amb grups d’alumnes, coordinació de l’àrea d’estudis, etc).
Altres coneixements i interessos

Diversos

2017
2013–2014
2007–2014
2007
2006

Publicació del llibre „Diari de Berlín“ (Nova Casa Editorial)
Articulista a www.newswave.eu/author/ferranporta/
Membre de junta Casal Català de Berlín. Vocal i President en diferents períodes.
Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona (pràctiques universitàries)
Seminari “Comuniquem la Unió Europea” a Sitges, Barcelona.
Curs sobre la Unió Europea (organització i institucions), organitzat pel Patronat
Català Pro Europa.

Informàtica
Carnet de
conduir
Hobbies
Llocs de
residència

MS Office, Internet / Web 2.0
Classe B
Eines 2.0/internet; literatura, cinema i teatre; excursionisme; gaudir de la natura.
Barcelona, Quito/Equador (1984-1985), Berlín/Alemanya (2007-2015 i entre Barcelona i Berlín a
partir de 2015).
Formació

2004
2001
1989

Llicenciatura de Periodisme (2n cicle), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Postgrau en “Organització i Gestió d’Empreses Culturals”, Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelona
Diplomatura en Turisme, Universitat de Girona, Barcelona
Formació continua – Webinars Col·legi de Periodistes de Catalunya

20.12.2017
23.05.2017
28.09.2016
18.12.2015
1.12.2015
29.10.2015
2.10.2015
12.02.2015
18.12.2014

“Gestiona, retoca i millora les teves fotos amb el mòbil”
“Aprende a utilizar el vídeo en directo de Facebook”
“Com gestionar xarxes socials amb Hootsuite”
“Consells per escriure a Facebook i Twitter”
“Introducció al periodisme mòbil”
“Periscope: qué es y cómo integrarla en una estrategia de comunicación”
“Trucs per redactar a la web”
“Crear infogràfics, gràfics i imatges interactives”
“Klout: cómo potenciar tu negocio en redes sociales”
Formació continua – Altres cursos

Oct.–Des. 2015 “Community Manager: La nueva figura estratégica”, Universitat de Barcelona
Febrer de 2018

