Ferran Porta i Aguilà Periodista i diplomat en Turisme
http://ferranporta.eu
CONTACT@ferranporta.eu

+34 690 93 56 74
+49 176 999 87 242

He tingut la sort de poder-me formar en àmbits
que em fascinen des de petit: la informació, la
comunicació, l’intercanvi cultural... De tot plegat
n’he fet la meva professió.
Gener de 2021

“For me, work is both a hobby and a passion. And sometimes an obsession” (Daniel Lubetzky)

Formació

Experiència professional

Llicenciatura en Periodisme (UPF 2007)

KATALONIEN TOURISMUS (web). Confecció de newsletter
mensual per a agències de viatge, articles i altres tasques per
a l’oficina a Frankfurt de l’Agència Catalana de Turisme, que té
l’objectiu de posicionar la marca Catalunya a Alemanya. Des de 2014.

Diplomatura en Turisme (UdG 1999)

Formació continua
“Patrimoni Cultural d’Andorra”, UdA (2020)
“Elaboració d’un Pla de Comunicació”, Col·legi
de Periodistes (2020)
“SEO: Posiciona la teva empresa als
cercadors”, Barcelona Activa (2020)
“Community Manager: La nueva figura
estratégica”, Univ. de Barcelona (2015)
Webinars organitzats pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya (des de 2014)
“Gestió d’Empreses Culturals”, UOC (2001)

Idiomes
Alemany (Zertifikat Deutsch)
Anglès (Proficiency)
Francès (fluïdesa oral i escrita)
Italià, Portuguès, Basc, Rus (nocions)
Català i castellà (llengües maternes)

Altres
Treballant en un llibre en alemany sobre
turisme i cultura d’Andorra. Publicació: 2021.
Autor “Diari de Berlín” (Nova Casa Editorial,
2017)
Casal Català de Berlín. Vocal i President en
diferents períodes. (2007 – 2014)
Diputació de Barcelona – Premsa (2007)
“XXIX Curs sobre la Unió Europea”, Patronat
Català Pro Europa (2006)

TOURISMUSZUKUNFT (web). Per encàrrec de
l’Agència Catalana de Turisme, gestió de les
xarxes socials de l’oficina a Frankfurt, Alemanya. 2015 – 2020.
ACCIÓ BERLIN (web). Gestió de xarxes socials del programa
Weine aus Katalonien i publicació d’articles al web. Des de 2015
de forma discontinua.
PERIODISME. Col·laboracions, des de Berlín i Brussel·les,
amb El Periódico de Catalunya (2015) i Público (2017). Els anys 2007-2008 i
2011-2012, corresponsal a Alemanya per a COM Ràdio (actual La Xarxa).
ITINERI.DE (web). Fundador. Preparació de programes culturals
per a turistes a Alemanya, principalment Berlín, i organització de
visites guiades. Des de 2011.
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL (web). Gestió de la
comunicació del torneig Vichy Catalan Volei Tour els anys
2016 i 2017. Anteriorment, responsable de premsa i implementació de
xarxes socials (2009)
DELEGACIÓ DE LA GENERALITAT A BERLÍN (web). Cap de
projectes, depenent directament del Delegat. Responsable de
l’àrea de premsa, amb contacte directe amb mitjants alemanys i
catalans; gestió del newsletter mensual bilingüe i de la pàgina
de Facebook. Coordinació d’esdeveniments polítics i culturals. 2010 – 2011.
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
(web). Organització de conferències i seminaris; gestió de
viatges de participants; control del pressupost anual i altres tasques pròpies
del Centre de Documentació i Debat. 2001 – 2009.

Feines anteriors
Professor d’anglès freelance (1998 – 2001). TNT Contract Logistics (1997 –
1998). Escola universitària ESNE (1996 – 1997). Medicus Mundi Catalunya
(1994 – 1996). Acadèmia Internacional de Tennis Top Team (1987 – 1996)

