Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l’òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Francesc Vilaró i Casalinas

Barcelona, 21/12/1962

Càrrec actual

Secretari general
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Cultura
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Universitària
- Llicenciat en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1987)
- Màster en Comunicació empresarial i tecnologies digitals (320 hores) per la Universitat
Pompeu Fabra IDEC (1999)
- Diploma de postgrau en desenvolupament directiu (210 hores) per Esade i l’EAPC
(2001)
Relacions internacionals
- XXIX Curs sobre la Unió Europea, Ministeri d’Afers Exteriors i EAPC (2006)
Específica d’idiomes
Anglès
- Certificate of Proficiency in English, University of Michigan (1982)
Francès
- Diplôme d’Études en Langue Française DELF, Ministére de l’Education Nationale (1993)
- Diplôme de langue Française, Institut Français de Barcelone (1989)
Italià
- Italià I i italià II, Universitat de Barcelona, estudis oficials, (1984)
Català i llenguatges d’especialitat
- Capacitació per a la correcció de textos orals i escrits. Nivell K. Junta Permanent de Català (1987)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

A la Generalitat de Catalunya
- Actualment soc secretari general del Departament de Cultura (des del desembre de 2018 fins a
l’actualitat)
- He estat cap del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura (des de juliol de 2016 fins a desembre
de 2018)
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

- He estat cap del Gabinet Tècnic, al Departament de Territori i Sostenibilitat (des del 2000 fins a juny
de 2016)
- He estat cap del Servei d’Informació i Documentació, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (1997-2000)
- He estat cap del Servei de Formació i Suport Idiomàtic, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (1988-1997)
Docència
- Des de l’any 2000 fins al 2016 he estat professor-consultor de l’assignatura “Tècniques de gestió i
comunicació”, dels Estudis d’informació i documentació de la Universitat Oberta de Catalunya.
- També he impartit molts cursos sobretot adreçats a treballadors del sector públic de matèries com:
Internet, màrqueting de serveis, correcció de textos i llengua catalana.
Publicacions
- He participat en la redacció de moltes publicacions i articles relacionats amb la meva activitat
professional, dels quals destaco només els més importants:
o Nomenclàtor oficial de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans, 1a
edició, Barcelona, 2004
o Diccionari visual de la construcció (català-castellà), Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, 1a edició, Barcelona 1994
o Tècniques de gestió i comunicació, Universitat Oberta de Catalunya, 1a edició, Barcelona,
2000.
- També he estat director de la revista ‘Espais’ entre els anys 1999 i 2006.
Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona,
Signatura

RI037R0136

CPISR-1 C Francesc
Paola Vilaro Casalinas

Signat digitalment per CPISR-1 C
Francesc Paola Vilaro Casalinas
Data: 2019.01.10 16:04:56 +01'00'

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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