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Formació acadèmica 

Llicenciat en Periodisme per la Universitat de Vic 

(UVIC).(2006) 

 

 

Postgrau en Anàlisi i Comunicació Política per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut de 

Ciències Polítiques i Socials (ICPS). (2010) 
 

 

VII Curs sobre Conflictes Armats i Dret Humanitari Internacional, 

impartit pel Campus universitari de la Mediterrània. (2007)  

 

Curs sobre Periodisme Local i Comarcal del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya. (2010) 
 

Curs sobre Immigració i Mitjans de Comunicació: El Tractament 

informatiu de la diversitat cultural. Centres responsables: CAC i 

Centre Unesco de Catalunya. (2010)  

 

Experiència Professional 

 

Mitjans digitals i escrits  

 

Diari Digital El Debat: Redactor del diari digital El Debat. Reportatges, entrevistes i 

articles sobre política, societat, economia, cultura i esports. (2010-2012) 

 

 

Setmanari La Directa: Col·laborador esporàdic d’aquest setmanari d’àmbit català 

compromès amb el teixit social de Catalunya. (2010)  

 

 
CAMBIO16: Articulista a la secció de Política i d’Internacional d’aquesta publicació 

setmanal d’àmbit estatal. Llengua castellana. (2008-2010) 

 

 

CANVI SETZE: Confecció de reportatges polítics i socials i elaboració d’entrevistes al 

Parlament als representants de les forces polítiques. Encarregat del procés de tancament 

de la revista i responsable del disseny de la portada. Fotògraf i maquetador. (2008-2010) 

 

Dades personals 

Nom: Jordi Molina Galindo, DNI: 43454561-V.  

Lloc i data de naixement: Barcelona, 17 de setembre de 

1984. 

 Adreça: Av. Pompeu Fabra, 10, 2G, 08024 (BCN). 

℡℡℡℡: 637582910 / info@jordimolina.com /   

Lloc web: www.jordimolina.com / @molina_jordi  
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Cuadernos para el diálogo: Entrevistes a diferents personatges de l’òrbita política 

d’aquest mensual de reflexió socio-política amb difusió a tot Espanya. (2008-2010) 

 

 

Cambio Financiero: Redactor d’economia d’aquesta capçalera mensual d’àmbit 

espanyol. Entrevistes i reportatges relacionats amb el món de les finances i negocis. 

Llengua castellana. (2008-2010) 

 

ZONA SEC: Coordinador de l’equip de redactors del diari mensual del Poble-sec. 

Responsable de la portada, el tema d’obertura del diari i de la seva gestió 2.0. (2007-

2013) 

 

 

Àrea11: Cronista de l’agència de notícies esportives Área11, subministradora d’informació 

per a rotatius espanyols d’àmbit esportiu, com ara l’AS o el Mundo Deportivo. (2006-2008) 

 

      

Taula de Comunicació (TdC): Coordinador i redactor de la revista A prop!, publicació 

sobre mitjans de comunicació de proximitat de la TdC. Organització d’actes: presentació 

de llibres i jornades de l’entitat. (2007-2008/2010) 

 

 

 
Mitjans audiovisuals 

 

 

 
 

Ràdio Kanal Barcelona (RKB): Retransmissions en directe des dels camps de futbol 

catalans de 3a Divisió. Entrevistes als protagonistes. (2007-2008) 

 

 
 

Td8 i Cadena SER Osona: Reporter d’unitat ENG, camera, muntador de notícies i locució 

de veus en off per la televisió local d’Osona. Paral·lelament, reporter de la SER: 

Assistència a rodes de premsa, contacte amb les fonts d’informació, redacció de notícies i 

reportatges i locució dels Informatius. (2006) 

 

 
  

Paradís Grup: Responsable de la producció i la redacció del Directori d’espais singulars 

Ambient i la seva versió web. (2006-2007) 

 
Docència 

 

 

 

Escola Traç: Professor de l’assignatura Mitjans de Comunicació Local en el Curs de 

Directors de Lleure de l’escola de formació d’adults Traç. (2010) 
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Idiomes 

•••• Català: Nivell Superior. Perfeccionat amb dos cursos universitaris. 

•••• Castellà: Nivell Superior. Perfeccionat amb dos cursos universitaris. 

• Anglès: Nivell equivalent al First Certificate, en superar 4 cursos universitaris. 
 

 

 

Informàtica 

•  Sistemes operatius: 

   

 

• Programes d’edició audiovisual:  

Cool Edit, Sound Fourge, Final Cut, 

Premiere. 

 
• Fotografia avançada. Perfil de Flickr: 

www.flickr.com/photos/jordi_molina/ 

 

 

 

• Xarxes socials:  

 

•  Programes d’edició de textos, imatges i 

web: FreeHand, InDesign, 

QuarkXPress, Adobe Photoshop, 

Dreamweaver, Wordpress 

 

 


