
IDIOMES 

Català – Nadiu 

Castellà – Nadiu 

Anglès – IELTS 8/9 

Italià – Entès, parlat i llegit 

Àrab – Nocions bàsiques 

 

 

VOLUNTARIATS 

2018 – Federació Catalana de 

Voluntaris Socials 

2018 – Voluntariat per la Llengua 

2016-2017 - Madrid for Refugees 

2014 – Camp de refugiats de 

Zaatari, Jordània 

 

 

PUBLICACIONS 

El Orden Mundial en el s.XXI 
 

· Suníes y chiíes: el mito de los odios 

remotos y el nuevo mapa de Oriente 

Próximo 

 

· ¿Todos para uno y uno para todos? El 

Consejo de Cooperación del Golfo en su 

expansión por Oriente Próximo 
 

· Egipto y las tres olas de la yihad 
 

· Estado Islámico, ¿realmente un 

estado? 

 

Revista L’endavant 
 

· Els nou esdeveniments que han 

marcat la Història contemporània de 

l’Orient Mitjà 
 

· Revoltes àrabs: l’Aràbia Saudita I l’Iran 

es disputen les despulles dels estats 

fallits 

 

 

MARTÍ 

NADAL 

PIBERNAT 
 

 

 

EXPERIÈNCIA LABORAL 

 

Des. 2018 – Actualitat Cap de premsa i Community Manager 

Girona Guanyem Girona 

 Desenvolupament comunicatiu de les eleccions municipals 

del 26 de maig de 2019. Gestió dels comptes de xarxes de 

@GuanyemGirona, redacció de notes i comunicats de 

premsa, disseny de material per a xarxes...  

 

Juny. 2017 – Nov.2017 Cap de premsa i Community Manager 

Roma Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia 

 Control de la premsa italiana sobre Catalunya, gestió de 

les xarxes socials i anàlisi polític.  

 

 

Oct. 2016 – Març 2017 Analista polític i assistent de comunicació 

Madrid Oficina del Parlament Europeu 

 Elaboració d’informes mensuals per al president de 

l’Eurocambra sobre la situació política de l’Estat espanyol i 

tasques de comunicació diverses.  

 

 

Edicions 2012/14/15/18 Assistent de comunicació 

Girona Festival d’arts escèniques Temporada Alta 

 Gestió de xarxes socials, redacció de notes i comunicats 

de premsa, actualització del web i coordinació publicitària. 

 

 

Oct.2013-Abr.2014 Periodista freelance 

Jordània Extramurs.cat / Negratinta.com 

 Elaboració de reportatges sobre la situació dels refugiats 

sirians a Jordània. Estudis d’àrab. 

 

 

 

 

 

 Girona 

  martinadal91@gmail.com 

 @martinadal 

41546591-N 

 

 

	

	



Gen.2012-Abr.2012 Periodista de política 

Barcelona Agència Catalana de Notícies (ACN) 

 Cobertura rodes de premsa dels partits polítics catalans i 

redacció de notícies, fer fotografies i recollir i editar talls de 

veus. 

 

Juny 2011-Set.2011 Periodista local 

Girona El Punt  

 Redacció de notícies sobre el Barri Vell de Girona i 

col·laboracions diverses a la redacció. 

 

 

ESTUDIS  

Cursant Màster en Drets Humans, Democràcia i 

Globalització 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Teories de la Justícia, Sistema espanyol i europeu de 

protecció dels drets humans, Drets humans i democràcia 

en el món africà i musulmà, etc. 

 

 

2014-2016 Màster en Relacions Internacionals 

 The University of Edinburgh 

 Teoria de les Relacions Internacionals, Nacions i 

nacionalisme, Les Relacions Internacionals a l’Orient 

Mitjà, Seguretat Internacional, Islam polític, La UE en els 

afers exteriors. 

 

 

2009-2013 Grau en Periodisme  

 FCC Blanquerna – Universitat Ramon Llull 

 Especialització en premsa escrita i periodisme polític i 

internacional.  
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