PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment 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 veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

Lluís Bernabé Valera

Barcelona, 29 d’agost del 1966

Càrrec actual
Director executiu de la Fundació La Marató
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
 Llicenciat en Ciències de la Informació. Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
 Crèdits de doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona - pendent realització Tesi (19911994).
 Curs de direcció i producció de cinema. University of Southern Califòrnia (1993).
 Programa de Desenvolupament Directiu. IESE (2013).
 Executive Master in Public Administration. ESADE (2015).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)


Director executiu. Fundació La Marató (del 2014 fins a l’actualitat).



“La Marató”
o

director de “La Marató de TV3” dedicada a les malalties neurodegeneratives
(2013)

o

director de “La Marató de TV3” dedicada al càncer (2012)

o

director de "La Marató per la pobresa" (2012).

 Televisió de Catalunya (1994-2011).
o

codirector de la visita de sa santedat Benet XVI a Barcelona per la dedicació de la
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Sagrada Família
o

cap de realització del departament d’Informatius

o

director de programes en diversos departaments (Nous Formats, Entreteniment,
Informatius...)

o

realitzador.



Professor associat de comunicació audiovisual. Universitat Pompeu Fabra (1995-2004).



Professor associat de comunicació audiovisual. Universitat Autònoma de Barcelona
(1993–1994).

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant


Curs de formació mercantil. Escola de Comerç (1977-1980).



Idiomes: Català, Castellà i Anglès.

Data actualització
12 Juny 2015
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