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Periodista i presentadora Periodista esportiu Periodista d’investigació 
a Público

Fotoperiodista amb més de 
25 anys de professió



Ha presentat i codirigit durant un 
any Preguntes Freqüents (TV3), pro-
grama revelació de la temporada 
2017/18. Abans havia presentat i co-
dirigit la nova etapa de l’informatiu 
de 8TV, 8aldia. Durant 10 tempo-
rades va formar part de la família 
de RAC1: informatius, 14/15, El Món 
a Rac1 i el Via Lliure dels estius. Va 
iniciar-se en el periodisme profes-
sional a Ràdio Sabadell.

Dirigeix les transmissions del Barça a 
Catalunya Ràdio després de 18 anys 
com a col·laborador de Joaquim Ma-
ria Puyal. Membre de l’equip d’Esports 
de Catalunya Ràdio des de 1996 i 
cap del departament entre 2004 i 
2008. Ha format part de l’equip de 
transmissions de Champions de TV3, 
i col·labora en premsa i programes de 
Catalunya Ràdio i Esport3. És autor 
del llibre “Fórmula Barça”.

Periodista d’investigació a Público. 
Ha estat corresponsal a Moscú i a 
Washington, i màxim responsable 
d’Internacional de cinc diaris. Ha es-
tat enviat especial en els conflictes 
de l’Afganistan, Cambodja o el Pròxim 
Orient, i ha cobert esdeveniments 
com la caiguda del Mur de Berlín o la 
matança de Tiananmen. Redactor en 
cap a Diari16 i El Periódico de Catalun-
ya i director adjunt d’ADN.

Fotoperiodista amb més de 25 anys 
de professió. Ha cobert conflictes a 
l’Orient Mitjà, l’Afganistan i el Pakis-
tan per a l’agència The Associated 
Press (AP), el departament de foto-
grafia de la qual dirigeix actualment 
a Espanya i Portugal. És formador 
del World Press Photo. Al 2009 va 
obtenir el 1r premi Fotopres i va ser 
finalista del premi Pulitzer per la co-
bertura de la guerra de l’Afganistan. 
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