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Directora d’El Matí de Catalunya 
Ràdio

Periodista de La Vanguardia
i crític de televisió

Directora del diari ARA Productor a Red Bull Media House



Barcelona, 1968
Periodista i professora titular de la 
Universitat Pompeu Fabra. Del 2008 
al 2012 va ocupar el càrrec de direc-
tora de Televisió de Catalunya i, l’any 
següent, de consellera delegada i 
editora del diari Ara. Des del setem-
bre de 2013 dirigeix El Matí de Cata-
lunya Ràdio. Va ser guardonada amb 
el Premi Nacional de Periodisme.

Barcelona, 1960
Periodista i escriptor català present 
en diversos mitjans de comunicació. 
És un dels cocreadors de la secció 
La contra de La Vanguardia, on ha 
publicat més de 1.800 entrevistes 
en 15 anys. Professor universitari, 
amb experiència a ràdio i televisió i 
autor d’una quinzena de llibres.

Barcelona, 1967
Directora del diari ARA. És perio-
dista i politòloga especialitzada en 
relacions internacionals. La seva 
trajectòria professional l’ha portat a 
treballar en ràdio, televisió i premsa. 
Amb una amplia experiència profes-
sional, ha treballat a Catalunya Rà-
dio, TV3, el diari Avui, CNN+, El País i 
Cuatro, entre d’altres. 

Barcelona, 1979
Project manager a Red Bull Media 
House. Té experiència a televisió i 
drets de nous mitjans (New Media 
Rights), retransmissió (Broadcast) 
i emissió en directe per a la xarxa 
(Streaming), espectacles i experièn-
cies audiovisuals, continguts rela-
cionats amb la moda i l’eCommerce. 
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