Lluís Reales
Periodista i professional de la comunicació

ACTIVITAT PROFESSIONAL
Des d’octubre del 2001, director i presentador de diversos programes a
Barcelona Televisió (BTV):
Setembre 2013 fins l’actualitat: director i presentador del programa
d’entrevistes “Terrícoles”. http://www.btv.cat/terricoles/
2009-2013. Director i presentador del programa setmanal
“Respira”, dedicat a temes de psicologia positiva. Fet en col·laboració
amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
2001-2009. Director i presentador del programa setmanal “Einstein
a la platja”, dedicat a temes deciència, salut i medi ambient.
Des de 2004, professor associat de Periodisme especialitzat en Ciència i
Medi Ambient i Estructura de la Comunicació a la Facultat de Ciències de
la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de 1992, director de la revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, que
edita el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Col·laborador del Consorci de Biblioteques de Barcelona (responsable dels
cicles de conferències sobre ciència i salut)
Professor de comunicació en el curs d’acreditació dels psicòlegs
d’emergències i en el Màster de Psicoteràpia integrativa de la Universitat
de Girona.
Assessor en projectes de coaching empresarial.
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ANTERIORS ACTIVITATS PROFESSIONALS
Coguionista de la pel·lícula documental “L'Endemà” dirigida per Isona
Passola (2014).
Director i coguionista del documental “Barcelona 1700: la ciutat del Born”
(2014)
Director d’un documental sobre Raimon (2013).
Des de 2008, forma part del jurat del concurs Contes de ciència que
organitza l’Obra Social de la Fundació la Caixa.
Entre 1999 i 2001, director de comunicació per Espanya i Portugal de la
multinacional tecnològica japonesa EPSON. Direcció d’un equip de deu
persones.
Entre 1987 i 1997, redactor especialitzat en temes de ciència,
telecomunicacions, salut i medi ambient al diari La Vanguardia.
Va treballar en el suplement de Ciència i Tecnologia de La Vanguardia,
que va dirigir en el període 1995-1997
Entre 1997 i 1998, redactor en cap de La Vanguardia Digital.
En el període 1998-1999, director de la revista Web, publicació sobre
Internet editada pel Grup Godó.
Entre 1986 i 1987, creatiu junior a l’agència de publicitat
Lorente-Mussons.
En el període 1982-1986, redactor de las revistes Saber y poder, dedicada
al món universitari, i Vivir en Barcelona, una publicació sobre temes
urbans.
Entre desembre 2001 i juny 2008, membre del Consell d’Administració
d’ICB. Ha format part de la comissió delegada que va elaborar el nou
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Reglament i els nous Estatuts d’ICB.
Membre de l’equip que va realitzar UPC Recerca Jove, una sèrie de
continguts audiovisuals per a la divulgació de la recerca en arquitectura,
ciències i enginyeria (2007-2010)
Codirector amb Josep Amat, catedràtic de la UPC, d’una sèrie de vídeos
promoguts per la Unió Europea per la divulgació de la robòtica entre
els joves europeus.
Codirector y professor del màster Digilab-Projectes digitals a la
Universitat Ramon Llull (URL).
Col·laborador en temes de ciència i salut del diari El País (2006-2010).
Membre de l’equip de col·laboradors d’ERF i membre del consell de
redacció de la revista Sostenible que edita la Diputació de Barcelona.
Col·laborador de la fundació empresarial FemCat.
Assessor de la Fundació Epson-Institut de Tecnoètica (2001-2009).

ACTIVITATS CIVILS
Des de juliol 2014, membre de la junta directiva de l'Associació d'Amics
de la UAB.
Vicepresident primer Ateneu Barcelonès 2011-març 2014.

INICIATIVES EMPRESARIALS
Soci fundador de Periscopi de Prospectiva i Estratègia.
Soci fundador i en l’actualitat accionista de Sangaku S.L., empresa
dedicada a l’aprenentatge col·laboratiu de les matemàtiques a través
de la xarxa. http://www.sangakoo.com/
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FORMACIÓ
1981-1986 Llicenciat en Ciències de la Informació, Universitat
Autònoma de Barcelona.
1997 Postgrau en Edició Hipermedial i Telemàtica, Universitat Pompeu
Fabra.
2000 Curs sobre “Marcas con vida pròpia” organitzat pel Centre de
Desenvolupament Directiu d’Esade.
2001 Formació de formadors, Institut Català de Tecnologia (ICT).
2005-2009 Formació com Terapeuta Gestalt. Aula Gestalt.
2008 Taller “Organitzar-se per transformar i aprendre del canvi”,
Helix 3C Leadership Projects.
2010 Mestratge en psicologia de la comunicació. UAB.
2012 Cursos sobre Branded content, Plans de comunicació en social
media i Storytelling organitzats pel col·legi de Periodistes de Catalunya.
Domini de català, castellà i anglès. Parlats i escrits.
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LLIBRES PUBLICATS
REALES, LLUÍS
Pirelli: 90 anys innovant a Espanya.
Llibre corporatiu, editat per Cables Pirelli. 1992
REALES, LLUÍS
El agua, fuente de vida.
Comprender la naturaleza. Edibook 1993
FERNÁNDEZ HERMANA, LUIS ÁNGEL y REALES, LLUÍS
Medi Ambient i comunicación. De l’evolución cultural a l’evolució
conscient.
Beta Editorial, 1994
FORTUNY, GARRIGA, REALES
L’economia productiva catalana i els seus protagonistes.
Llibres dels Quaderns de Tecnologia. Barcelona, 1997
REALES, LLUÍS
Converses sobre seguretat.
Beta Editorial, Barcelona 1998
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Dades personals:
Lluís Reales
reales@lluisreales.cat
mòbil: 616 92 72 92
Periodista col·legiat núm: 91.259
Barcelona, febrer 2015
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