GISELA PÉREZ MAURI
Mataró, República Catalana

Periodista amb bagatge internacional, interessada en política i en tot allò amb incidència
social. He estudiat a Catalunya i als Estats Units, i he treballat a les Nacions Unides (a Nova
York), a Andorra i a Catalunya fent tasques de comunicació o periodisme per a diferents
mitjans.
Militant de base des de fa més de 15 anys, he estat vinculada amb diferents organitzacions
independentistes. Decidida a posar el meu gra de sorra per apoderar la ciutadania per
implementar el resultat de l’1 d’octubre de 2017, m’uneixo a la candidatura Primàries
Mataró per treballar per la República des del municipalisme. Entre tots ho aconseguirem!

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL


Redactora de Vilaweb, 2017-2018.


Redacció de notícies i reportatges, i elaboració d’entrevistes.



Gestió i administració de les xarxes socials (Facebook i Twitter) i de la web del mitjà.
https://www.vilaweb.cat/autors/gisela-perez-mauri/





Periodista freelance per a La Vanguardia digital i premsa local del Maresme 2015 i 2017.


Redacció de notícies i reportatges de temes diversos.



Edició de vídeos.

Televisió de les Nacions Unides (ONU TV) a Nova York, redactora, 2013-2015 i 2012-2013.
 Cobertura de: debats de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat.
 Redacció de notícies en anglès i edició de vídeos per la web (Unifeed).
 Redacció de resums de premsa per a departaments interns i mitjans externs.



Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), redactora, 2012.
 Producció de notícies, reportatges i entrevistes per als informatius diaris d'Andorra Televisió
i Ràdio Nacional d’Andorra.
 Cobertura de la ponència anual d'Andorra a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de
Conflent (França) per a la ràdio i la televisió.



‘Webcast’ de les Nacions Unides, Community manager, Nova York, 2011.
 Edició de vídeos de les sessions de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat.
 Gestió i administració de la web i dels perfils del Facebook, Twitter i YouTube.



Televisió de les Nacions Unides, Nova York, Redactora en pràctiques, 2010-2011.
 Cobertura de: debats de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat, i rodes de premsa.
 Edició del resum audiovisual i escrit diari d'ONU TV per a departaments interns i mitjans
externs (Associated Press, Reuters, CNN, entre d'altres).



20 Minutos, Barcelona, Redactora col·laboradora, 2009.
 Directora de la secció ‘La veu del carrer’ i redacció ocasional d'articles de temes diversos.



Diari d’Andorra, Andorra la Vella, redactora de Nacional i Internacional, 2008-2009.
 Redacció de reportatges, entrevistes i notícies de política, economia i societat.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COMPLEMENTÀRIA


Professora d’anglès, classes d’anglès oral i escrit a adults i adolescents.



Professora de música, classes de piano i llenguatge musical a grau elemental i mitjà a escoles
de música i particulars.



Correctora lingüística per a premsa escrita.

FORMACIÓ REGLADA


Master of Science en Periodisme, Universitat de Columbia, Nova York, maig del 2011.
Becària Fulbright.



Llicenciatura en Periodisme, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), febrer del 2008.



Grau Superior de Piano i Música de Cambra, Conservatori Superior del Liceu, 2004.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Certificat nivell C1 del MECR d’anglès, 2016.



Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K), 2004.



Certificat de nivell superior de català (nivell D), 2003.

IDIOMES


Anglès: plena competència professional.



Francès: nivell mitjà.



Català i castellà: nivell de proficiència.

