CURRICULUM VITAE
Guillem Sanchis González
Periodista / Community Manager

FORMACIÓ ACADÈMICA
1999-2005: Llicenciat en Periodisme, Universidad Cardenal-Herrera CEU. Alfara del Patriarca,
València.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2013: Curs ‘Competències tecnològiques per a community managers’ (500h). Fund. UNED.
2009: Curs tractament de fotografia digital per a la web (100h). Instituto Tecnológico AIDO.
2008: Curs animació Flash y Dreamweaver (100h). Instituto Tecnológico AIDO.
2002: Seminari “Els periodistes parlen valencià” (50h). UCH-CEU.
2001: Seminari “Las instituciones valencianas”. (100h). UCH-CEU.
EXPERIÈNCIA LABORAL
Ràdio l’Om (Ajuntament de Picassent):
1999-2007: Direcció i presentació dels programes ‘Afonia Crònica’, ‘Dimarts i bon dia’ i ‘Rojos
i blaus’. Col·laboració en ‘Temps de joc’ i en el Butlletí d’Informació Municipal (BIM).
Nuestro Pueblo (Interpublic):
2001: Corresponsal Horta Sud.
LP Punto Radio (Vocento):
2002-2004: Productor, redactor i locutor del programa ‘Bot de braç’ sobre pilota valenciana.
Frediesport Promocions:
1999: De juny a setembre, seguiment diari de l’actualitat de pilota valenciana per a El Mundo
Valencia y Superdeporte. Col·laboració en ‘El Mundo de la pilota’.
2001-2014: Continuació del treball, a més de la gestió i actualització de pilotavalenciana.com.
Treball de gabinet de comunicació, i entrada a LP Punto Radio i Ràdio 9. Coordinador de
l’especial ‘El Mundo de la Pilota’. Creació i gestió dels canals a les xarxes socials de
l’empresa.
Ràdio 9 (RTVV):
2004-2007: Productor i locutor del temps de pilota valenciana en el programa “Punt a punt”.
Europa Press Comunitat Valenciana:
2004-2005: Redactor amb beca UCH-CEU. Cultura, política, local, societat, sanitat i educació.
El Mundo Valencia:
2005: Redactor de la secció d’esports durant l’estiu. Seguiment de València Bàsquet, Llevant
UE i València CF. Beca de la UCH-CEU.

Canal 9 (RTVV):
2005-2006: Redactor en pràctiques de l’Informatiu Migdia. Secció ‘Esports’. Beca UCH-CEU.
2010-2012: Col·laborador en les retransmissions de partides de pilota. Comentarista i auxiliar
d’estadístiques. Contribució en la creació i desenvolupament del software d’estadísques
retolades en directe.
Fundació Catalunya – La Pedrera. Projecte ‘Viure i conviure’
2007: Reportatges fotogràfics sobre la convivència de joves i majors.
Nonada.es:
2011: Cofundador de la revista on-line. Tasques de coordinació, redacció, community
management, optimització SEO, edició de textos i gràfica. En curs.
IFECVAL:
2014: Community manager del ‘25 aniversari del mundial de 80cc de Champi Herreros’.
Val Net:
2014: De maig a agost, posada en marxa de xarxes socials de l’empresa. Community
manager i redactor.
Metrònom Bureo:
2014: Col·laboració en la promoció de la fórmula de música i pilota ‘Cançons al dau’. En curs.
Pilotavalenciana.com:
2014: Director de la web. Redacció, edició de textos i gràfica, i coordinació. Optimització SEO.
Community manager. En curs.
Las Provincias (Vocento):
2014: Redactor de la secció d’esports (pilota valenciana). En curs.
IDIOMES
VALENCIÀ oral, escrit, llegit: NIVELL ALT. Bilingüe (valencianoparlant). Grau Superior de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (Conselleria de Cultura).
ANGLÉS oral, escrit, llegit: NIVELL MITJÀ.
COMPETÈNCIES TECNOLÒGIQUES – INFORMÀTICA
- Sistemes operatius Windows i Macintosh, entorn Office. QuarkXPress. Tractament d’imatges
per a premsa (Lightroom i Photoshop), i disseny gràfic publicitari.
- Disseny, gestió y actualització de pàgines web (Dreamweaver). Gestors de contingut web
(CMS) Wordpress, Joomla i Blogger. Creació i actualització de blogs.
- Administració i gestió de correu electrònic (Outlook i Thunderbird).
- Gestió de servidors FTP (Filezilla).
- Xarxes socials: Creació i gestió de perfils, pàgines i canals de Twitter, Facebook, Google+,
Youtube, Flickr, Instagram, Foursquare, Linkedin i Pinterest.
- Analítica de mitjans socials: Mètrica de Facebook, Twitter, Youtube i Linkedin. Presentació
d’informes.
- Analítica web: Google Analytics.Presentació d’informes.
- Edició de vídeo: Adobe Premiere.
ALTRES DADES:
- Ponent del Simposium Nacional ‘Pilota i educació’. Universidad Católica de Valencia. 2005.
- Conductor taula rodona ‘Pilota valenciana, reptes de futur’. Museu Val. d’Etnologia. 2014.
- Guardonat amb el primer premi de la Secció A Corre Cuita pel curt ‘Disculpa’. Festival
Inquiet. Picassent. 2008.
- Experiència en tasques d’speaker i presentacions d’esdeveniments.
- Permís de conduir: B, amb vehicle propi.

