Albert Bonet Pérez
Barcelona, 2 de març de 1959. Periodista, dissenyador i productor. He cursat estudis
de periodisme i publicitat a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, així com cursos i post graus de comunicació, disseny,
direcció de grups de treball, serveis d’atenció, anàlisi i creació de ficció per a mitjans i
guionatge, entre d’altres.
He treballat en àrees com:
Director Emissora Ràdio, Cap de Programes de ràdio, Direcció d’una revista comarcal
mensual d’economia i negoci, Corresponsal d’El País i TVE., Director Oficina de
Tractaments Personalitzats de la Informació, SL., Direcció tècnica de Promotora
d’imatge i Comunicació., Àrea de projectes de Tirant Lo Negre, SL (editorials i
publicitaris)., Àrea de gestió cultural de Sigrid de Thule, SL., Analista de projectes a
Empleo y Desarrollo. SL.. Servei de logística per a serveis a Clients a Anglo Courier,
S.A., Servei d’atenció al Client i d’informació a Atento Telefònica (Servei 010 BCN),
Guionista i anàlisi de producció., Consultor projectes per a escoles. Presideixo l’entitat
“Centre d’Estudis Sinibald de Mas”
Disseny d’exposicions :
“Els colors de l’Eixample” , Producció de “Clepsidra” a l’Hospitalet del Llobregat, Stand
de la Confederació d’empresaris del Baix Llobregat, de l’ajuntament de Cornellà de
Llobregat a diverses mostres, d’Empleo y desarrollo al Saló de l’ensenyament etc. .
Així com disseny parcial i produccions de presentacions per al Institut Català de la
Dona, Premis Sant Jordi de RNE etc. Disseny editorial i edició de publicacions,
dossiers, fulletons etc. Disseny i redacció de continguts per a mostres, exposicions i
web's.
Servei de Premsa:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat i de Constantí i gestió de la seva emissora.,
Confederació d’empresaris del Baix Llobregat, Link Music, AvellanaRock/2003, S&P
serveix globals, direcció Emissora muinicipal de Torredembarra “Ona La Torre”, cap de
premsa “Catalunya sí que es pot” a Tarragona.
Disseny de projectes de comunicació globals:
Sarto y Asociados, Empleo y Desarrollo, Clients d’altres empreses
Guionatge i docència
Escola d’adults de Cornellà.
Presentacions Actes i Premis.
“Quin conte, ens contes?” Dep. Cultura de la Generalitat/Catalunya Ràdio
Cicle Cine forums. Ajuntament de Barcelona, Balaguer i altres.
“Gent com cal” RNE-4.
“Teatre a les Ones”. Xarxa d’emissores del Baix Llobregat.
Professor associat en assignatures com “Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals, Teoria i
Tècnica del Llenguatge Radiofònic, Gèneres Informatius i Rutines de Producció a la
Ràdio i la Televisió, L’entrevista i el Reportatge Radiofònic, Teoria i Tècnica dels
Programis Informatius”. Facultat De Ciències de la Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

