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Periodista i escriptor 



(Tarragona, 1985) És una periodista 
especialitzada en la retransmissió 
esportiva. Va iniciar-se a RNE i Onda 
Cero Tarragona per fer el salt, l’any 
2010, a Deportes Cuatro. A partir del 
2015 va presentar a beINSports pro-
grames d’actualitat esportiva i de fut-
bol, i des de la temporada passada 
és presentadora a Movistar La Liga. 
Col·labora a Esports Rac1, el Matí de 
Catalunya Ràdio i Esport3. L’any 2019 
es va convertir en la primera dona en 
narrar a la televisió un partit de futbol. 

(Barcelona, 1985) És una periodista i 
fotoperiodista especialitzada en te-
mes de migració, refugiats i drets hu-
mans. La seva mirada neta s’ha fixat 
en la crisi del Mediterrani, l’epidèmia 
de l’Ebola o els conflictes del Iemen, 
Colòmbia, Sudan del Sud, Síria, Con-
go i República Centreafricana, entre 
d’altres. És editora gràfica de 5W. Du-
rant sis anys va treballar com a fotò-
grafa per a Metges Sense Fronteres.

(Mediona, 1979) És en l’actualitat 
la corresponsal de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
l’Orient Mitjà des de Beirut. Ha co-
bert la guerra contra Estat Islàmic a 
l’Iraq, la caiguda del Califat des de 
Rojava o les Marxes pel Retorn a 
la Franja de Gaza. Anteriorment va 
ser al Matí de Catalunya Ràdio amb 
Mònica Terribas, redactora especia-
litzada en economia a la delegació 
de la CCMA a Madrid, a Catalunya 
Informació i a Catalunya Cultura. 

(Barcelona, 1971) Va treballar durant 18 
anys com a corresponsal i reporter de 
guerra abans de ser nomenat director 
d’El Mundo el 2015. Va ser acomiadat 
un any després perquè es va enfron-
tar a l’empresa i als poder polítics i 
econòmics d’Espanya. Treballa com 
a columnista a The New York Times 
i és comentarista polític de RTVE. Ha 
publicat quatre llibres, inclòs el best-
seller El Director. Actualment és pro-
ductor executiu de la sèrie que portarà 
aquest èxit editorial a la pantalla.
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