Miquel Borràs
Formació acadèmica
Llicenciat en Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona

Experiència professional
1998-2020
Coordinador de projectes a la cooperativa ComCom
• Definició de projectes i organització d'equips. Redacció de continguts (notícies,
reportatges, guions).
• Publicació en web i xarxes socials.
• Organització de gabinets de comunicació.
• Assessorament i seminaris sobre comunicació corporativa.
2001-2020
Coordinador editorial de revistes digitals d’entitats sindicals i socials.
• Conceptualització de la navegació i el disseny. Coordinació de col·laboradors,
redacció d'articles, correcció i publicació a internet.
2015-2020
Creació de la plataforma web Transparent a la UAB
• Conceptualització de l'entorn web i coordinació del disseny i la programació de la
plataforma web per a l'avaluació de la qualitat informativa a les entitats sense ànim
de lucre, impulsada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la UAB.
2016-2017
Webmaster de la web de l’Institut d’Infància de Barcelona
• Disseny de la web i estructura de continguts
• Creació de Newsletter corporatiu
• Formació de personal per a ús d'eines web
• Manteniment i actualització de la pàgina web.
2014-2015
Xarxes socials corporatives d’empresa d’enginyeria
• Modernització del web i la seva vinculació amb xarxes socials.
• Selecció i creació de notícies.
• Seguiment estadístic de progrés i rendiments.
• Disseny d'estratègies de creixement i fidelització.
• Assessorament sobre ús de les xarxes a el personal de l'empresa.
2006-2015
Creació de diverses webs i xarxes socials d’equips de la UAB
• Disseny i conceptualització de diverses webs i la seva vinculació amb xarxes
socials per a difusió de activitats acadèmiques i d'investigació.
• Publicació en xarxes socials. Seguiment estadístic de progrés i rendiments.
• Assessorament sobre ús de les xarxes a l'equip.

2009-2013
Redacció i maquetació de continguts per al butlletí digital "Per la Pau" de l'Institut Català
Internacional per la Pau de la Generalitat.
2008-2012
Redacció i maquetació de continguts del butlletí digital DIXIT, realitzat pel Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
2005-2010
Redactor al Grup editorial Tecnipublicaciones
• Redacció de reportatges sobre arquitectura i el sector de la construcció.
2003-2010
Guionista audiovisual per l’empresa Lavert Projectes Culturals
• Guió audiovisual per al Museu del Tabac a Andorra.
• Guió audiovisual per al Centre d'interpretació sobre el formatge de Càceres.
• Guió textual per Centre d'interpretació Aquagraria: redacció per panells explicatius.
2005-2008
Campanyes de comunicació per la ONG SETEM
• Disseny de campanyes de comunicació per a la Festa de l'Comerç Just,
organitzades per Setem, amb participació de IntermonOxfam, Alternativa 3, FETS,
Cooperacció, Sodepau i Xarxa de Consum Solidari.
2003-2005
Material formatiu audiovisual interactiu
• Projecte formatiu europeu, liderat pel centre de formació Gregal de Port de
Barcelona.
• Estructura de continguts, guió de navegació, guió de les animacions i disseny
d'exercicis de avaluació.
2003-2004
Professor de postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona
• Postgrau sobre producció i gestió de la comunicació local.
• Concepció dels llocs web per a administracions locals.
• Ús d'eines a Internet per fomentar la participació ciutadana.
• Relació entre web municipal i mitjans locals.
1997-2003
Professor en cursos de formació sindical
• Cursos per a membres de diferents organitzacions sindicals sobre: Relació amb
mitjans de comunicació - Intervenció en públic - Elaboració de mitjans de
comunicació propis - Utilització d'eines de comunicació a Internet - Concepció de
webs corporatives.
• Sindicat CETM el 1997, 1998, 1999
• Sindicat FTC-COP en 2000
• Sindicat CATAC en 2003, 2004, 2006, 2007
1997-1998
Guionista i productor del documental històric d’un sindicat portuari
• Documental històric sobre els 20 anys de "La Coordinadora".
• Documentació històrica, guió, entrevistes i producció.

1995-1996
Documentalista en el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
• Organització de documentació sobre projectes mediambientals i editor de
publicacions divulgatives.
• Recerca en gestió de residus
1994-1996
Cap de redacció a la revista "El Brot" de temàtica cooperativista.
• Cap de redacció i maquetador.
• Revisió i correcció d'articles de col·laboradors.
• Gestió de la impressió i la distribució.
1994-1995
Guionista audiovisual per a la empresa ATEVA comunicació
• Guions de les audioguies per al Museu Arqueològic de Saragossa
• Guió de l'audiovisual sobre les reformes de la Ciudad Sanitaria de la Paz (Madrid).
• Guió del vídeo interactiu "Prevenció dels accidents laborals a la construcció"
1990-1993
Redactor i corresponsal al Diari Barcelona
• Articles, entrevistes i reportatges relacionats amb informació política i social a l’àrea
del Barcelonès.
1990-1991
Redactor en cap de la secció "Ciutat" a la revista comarcal Alhora de Barcelonès Nord
1989-1990
Redactor de la revista Ajoblanco en reportatges d'actualitat sobre junventud i politica.
1988-1990
Redactor de la Revista El Temps de reportatges sobre ecologia i economia.
1986-1987
Redactor a la revista Integral d'articles i reportatges sobre ecologia, pacifisme i moviments
socials.
1982-1985
Realització de programes informatius en una emissora de ràdio local.

