Manel Aljama
Comunicador, redactor, editor, documentalista

Ofereixo

Contacte
Joaquim Sorolla, 16 -3 -2
08206, Sabadell
(+34) 644 47 61 63
manel@manelaljama.cat

Més de 30 anys d’experiència amb capacitat per fer redactor,
guionista, editor, corrector, traductor tècnic, presentador, locutor,
documentador, tasques de màrqueting i formació. Presència activa
a les xarxes socials.

Experiència
Locutor - Presentador
2014 - ara
RadioArte: tècnic i actor diverses obres dramàtiques que
s’enregistren per a RKB (Gestiona Radio) des de 2017.
Ràdio Nacional d’Andorra: selecció de continguts, redacció y
locució a Lletres & Company amb Lourdes Prat (2014-2016).
Ràdio Silenci: Redacció, producció y locució de la secció a Calaix
de Llibres (2014-2016).
Escriptor

Habilitats
•
•
•
•
•
•

Presentacions, seminaris I
formacions
Lectura dramatitzada, rapsoda
flexibilitat i adaptabilitat
Capacitat d’anàlisi i resolució
proactiva
Facilitat per a l’aprenentatge
Treball en equip

Portfotfolio
Web Oficial
@ManelAljama (Twitter)
Facebook Viatger
Facebook La Biblioteca
Linkedin
Perfil Facebook
Perfil Google+

2004 - ara

Guanyador del XVII Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil amb
“Futur imperfecte” (AnimaLlibres, 2015). Presència activa als instituts
que la llegeixen.
Escriptor de dues novel·les de gènere negre en procés de revisió
editorial.
Recopilacions de contes: “Cuentos para el camino”(2013), “Tengo que
contar”(2013), “Cuentos de barbería” (2008) i “relatos por un tubo”
(2007).
Finalista en cinc ocasions en concursos de relats. A destacar: el 2012 al “I
certamen int. Toledano de Casco Histórico” i el 2011 “I Certamen de
relatos breves Yo deportista” de la Junta d’Andalusia. En tots es va
publicar una antologia.

Blocs i Xarxes Socials

2008 - ara

Presència activa a Facebook(2009), Google+(2011), Twitter(2011),
Youtube (2014). Pàgina personal http://www.manelaljama.cat/ en el
2011. Editor de blogs i de webs en actiu des del 2008:
• http://www.manelaljama.com/ literatura en català
• http://maljama.blogspot.com.es/ dedicat a l’art i la cultura
• http://moltsbits.blogspot.com.es/ dedicat a la tecnologia
• http://lapaudeviure.blogspot.com.es/ dedicat al creixement
personal

Clubs de lectura

2012 - ara

Coordinador del Club de lectura d’Òmnium de Sabadell des de
2016.
Amb aquest club he fet presentacions i lectures
dramatitzades.
Membre actiu del Grup de lectura Punt de Llibre de la Biblioteca
de Barberà del Vallès des del 2012 i de Què Llegeixes (ILC) des del
2014.
Editor freelance
2004 - ara
Jurat dels concursos de relat curt i poesia de la revista digital
miNatura des de 2009.
Edició de “Tarde en Venecia” de Olga Xirinacs, Amazon (2014)
Editor (i autor) de les recopilacions de contes: “Cuentos para el camino”,
Lulu (2013), de “Tengo que contar”, Amazon (2013), de “Cuentos de
barbería”, Lulu (2008), “relatos por un tubo”, Lulu (2007)
Editor en el portal literari GrupoBúho (origen de la plataforma editorial
Bubok) de 2007 a 2008.

Consultor Informàtic
CleverTask
2016 – 2017
Consultor Virtualització especialitzat en entorns Citrix i
Microsoft. Conducció de projectes: SAAS (Servei Andorrà d
'Atenció Sanitària), Govern d'Andorra (Tributs), GRIFOLS.
Itway Ibérica
1999 - 2014
Product manager de videoconferència (2013-2014) i Consultor
Tècnic Prevenda (1999-2013) especialitzat en virtualització.

Formació – Certificacions
Citrix Certified Instructor for Virtualization (2002-2013)
Citrix Certified Enterprise Engineer for Virtualization (des de 2011)
Citrix Certified Integration Architect for Virtualization
Citrix Certified Administrator for XenServer, XenApp, XenDesktop.
Microsoft Certified MCTS i MCP
Trend Micro Enterprise Security Expert (TCSE)
Diploma de especialista en xarxes (BIT)
Enginyer Tècnic Informàtic especialitat Sistemes (EUIS)

Idiomes
•
•
•
•
•

Anglès: FCE (First Certficate in English) / B2
Català: Llengua habitual. Certificat / C1
Castellà: Llengua habitual
Francès: A1
Portuguès: A2

