
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos ACADÉMICOS____________________    

 

1998 | 2002 

Licenciado en Periodismo                  
Licenciado en Humanidades                   
Universidad Internacional de Catalunya (U.I.C) 

 

IDIOMAS________________________________   

Castellano (Nivel alto, hablado y escrito)         
Catalán (Nivel alto, hablado y escrito (nivel C)    
Inglés (Nivel alto, hablado y escrito. Títulos: First 
Certificate of Cambridge, Nivel Elemental y 
“Advanced” de la Escuela Oficial de Idiomas) 
Francés (Nivel alto de comprensión, medio-bajo 
locución y escritura) 

 

conocimientos INFORMÁTICOS _________     

Conocimientos avanzados en: Office, Internet, 
Photoshop, Sound Forge , Cool Edit, QuarkXpress, 
Acrobat, etc.     

 

otros MÉRITOS_________                                   

Posesión de carné de conducir A1, A, y B  y Patrón 
de embarcaciones de Recreo                        
Conocimientos avanzados de fotografía y 
revelado en Blanco y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació ACADÈMICA_________________   

 

1998 | 2002 

Llicenciat en Periodisme                   
Llicenciat en Humanitats                      
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

 

IDIOMES________________________________    

Català (Nivell alt, parlat i escrit) (nivell C)   
Castellà (Nivell alt, parlat i escrit)                     
Anglès (Nivell alt, parlat i escrit. Títols: First 
Certificate of Cambridge, Nivell Elemental i 
“Advanced” de l’Escola Oficial d’Idiomes)  
Francès (Nivell mig de comprensió, baix de locució 
i escriptura) 

 

coneixements INFORMÀTICS ____________    

Coneixements avançats en: Web 2.0, Xarxes 
Socials, Office, Photoshop, Sound Forge, Cool Edit, 
QuarkXpress, Acrobat, etc.     

 

altres MÈRITS___________________________     

Possessió dels carnets de conduir A1, A, i B  i 
d’altres.                                                   
Coneixements avançats de fotografia i revelat en 
Blanc i negre. 

 

 

pipo serrano 
(josé Ignacio serrano vidal)  
09 | 01 | 1979 

piposv@gmail.com 

www.piposerrano.com 
twitter.com/piposerrano 

 

 



 

Col·laborador “Matí a 4 Bandes” (Toni Marín) 
de RNE4, secció setmanal. Professor titular de 
les assignatures “Journalism 2.0” i “Social 
Media” (en anglès) a alumnes nord-americans. 
(conveni UPF & Univ. New Haven). 
Col·laboracions en altres projectes de 
comunicació i desenvolupament. (amb 
Canopia Gestión (Madrid) i d’altres) 

 

Sotsdirector, locutor, guionista (entrevistes i 
coordinació de guió) i co-creador del 
programa “Tot és molt confús” de Catalunya 
Ràdio. Programa diari (de 12.00 a 14.00h), 
dirigit i presentat per Pere Mas. 

 

Sotsdirector, locutor, guionista (entrevistes i 
coordinació de guió) del programa “El Matí de 
Catalunya Ràdio” (programa estiuenc). 
Programa diari de 07.00 a 12.00h, dirigit i 
presentat per Pere Mas. 

 

Professor titular de l’assignatura “Journalism 
2.0” (en anglès) a alumnes nord-americans en 
un programa  similar a l’Erasmus. (conveni UPF 
& Univ. New Haven). 

 

Col·laborador (Tv) (puntual) en tasques de 
guió en el programa “Hora Q” de Tv3. 
Col·laborador (ràdio) del programa “Vist i no 
vist” de Catalunya Ràdio. Creació i 
col·laboració (amb productores) de diversos 
programes de Televisió (entreteniment)  

 

Sotsdirector, guionista (entrevistes i coordinació 
de guió) i locutor del programa “Problemes 
domèstics” de Catalunya Ràdio. Programa 
diari (de 12 a 13.00h la temporada 2006-2007 i 
de 12.00 a 14.00h la 2007-2008) dirigit i 
presentat per Manel Fuentes. Líders 
d’audiència a Catalunya dins la nostra franja 
horària. 

 

Sotsdirector, guionista, locutor i substitut de 
Manel Fuentes al programa “Fuentes, a las 12 
en punto” de Punto Radio. Substitució a tots els 
programes en temporada irregular així como a 
tots aquells que no pogués presentar el mateix 
Fuentes. 

experiènciaPROFESSIONAL    

 

Set 12’|Actualitat
RNE4 + CANOPIA GESTIÓN + 
PROF. UNIVERSITARI 

 
 

2009 |Jul 2012 
CATALUNYA RÀDIO  

 

 

Maig | Set 2009  
CATALUNYA RÀDIO 

 

2008 | Actualitat 
GO WITH CEA & UNIVERSITY OF 
NEW HAVEN 

 
2008  |  2009 
COL·LABORACIONS (Tv3, 
Catalunya Ràdio, TVE, 
productores) 

 

 

2006  |  2008 
CATALUNYA RÀDIO (Emissió: 
Catalunya 

 

 
2005  |  2006 PUNTO 
RADIO (Emissió: Espanya) 

 



 

Guionista, coordinador, locutor i substitut de Manel 
Fuentes al programa “Fuentes, a las 12 en punto” 
de Punto Radio. Substitució a tots els programes en 
temporada irregular així como a tots aquells que 
no pogués presentar el mateix Manel Fuentes. 

 

Guionista i responsable de les entrevistes amb els 
convidats al programa “…AMF”. També 
responsable de pre-entrevistar als convidats els 
dies previs al programa amb trobades personals, 
etc. 

 

 

Guionista, locutor, productor i responsable de 
diverses seccions en el programa “Tot és Possible” 
a RAC1, tan en temporada regular com en 
període estival. Programa presentat i dirigit per 
Lorena García. Al final de temporada la 
presentadora va ser Elisenda Camps. 

 

- 14 maig 2003: Col·laboracions amb el programa 
“Vitamina N”, de Jordi González. Gravació de 
locucions pel programa.        
- 07 maig 2003: Col·laboracions amb el programa 
“Vitamina N”, de Jordi González. Gravació de 
locucions pel programa. 

 

Guionista, locutor, productor i responsable de 
força seccions al programa-magazine (14- 17h.) 
“Tot és Possible” a RAC1, tan en temporada 
regular como durant l’època estival. Programa 
presentat i dirigit per Lorena García. 

 
- Desembre 2002: Doblatge Documental: Doblatge 
d’un documental sobre la trajectòria de Bill Clinton 
per a un canal de la plataforma digital. 
Personatge Doblat: Bill Clinton.                
- Octubre 2002: Producció, guió i locució dins el 
programa especial del Concert de Bruce 
Springsteen a Barcelona. Programa realitzat i 
presentat per Manel Fuentes, Xavier Sanjuán i Pipo 
Serrano per a RAC 105. 

 

 

2004  |  2005 
PUNTO RADIO (Emissió: 
Espanya) 

 

 

2004  |  2005 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3) 
(Emissió: Catalunya) 

 

 

2003  |  2004  
RAC1 (Emissora Grupo Godó) 
(Emissió: Catalunya) 

 
 

2003                                  
CityTV (Televisió grup Godó) 
(Emissió: Catalunya) 

 
2002  |  2003  
RAC1 (Emissora Grup Godó) 
(Emissió: Catalunya) 

 
 

2002                    
Doblatge | RAC105 (Grup 
Godó) 

 
 

 



            

Guionista, productor i realitzador d’algunes 
secciones dins el programa “L’espiral”, magazine 
de tardes (de 16 a 19h.) a l’Emissora RAC1.  

 

 

- Novembre 2001: Locucions per a dos CD-ROMS 
amb guió d’ aproximadament 70 fulls.      
- Juliol - Octubre 2001: Guionista i Documentalista 
per a la sèrie de la Cadena FOX, “Fox en serie”. 
Feina realitzada per a la productora “Videocom” 
del grup “TRIMAGEN”.  

 

 

- 2000 - 2001: “Ya te digo” – Onda Cero.  
Col·laboracions amb l’imitador dels programes 
d’Alfons Arús, Marc Guaita.                                             

- 2000 - 2001: “La Noche Abierta” – TV2 (Pedro Ruiz) 

- 1999 - 2000: “Com està el pati” – Hot70 (COPE 
Maresme) – gravació dels indicatius del programa.  

- Estiu 1999: “Punt de Trobada” – TV3 Col·laboració 
en un dels programes.  

- 1998 – 1999: “Moros y Cristianos” a Tele5 amb 
Xavier Sardà. Col·laboració en els  dos primers 
programes en qualitat de “jove del programa” 

- 1997 – 1999: “L’Ou o la Gallina” – TVE2. 
Col·laboració mensual (1 ó 2 cops al mes). 
Col·laboració en qualitat de “jove del programa” 
tractant diversos temes de debat. 

- 1997 – 1998: “Club Diagonal” – Ràdio Salut - Onda 
Cero. Tertulià  del programa dels dissabtes pel matí 
(de 08.00 a 12.00h). 

 

 

Director, productor, tècnic i locutor dels programes 
“Les tres maries” (emissió setmanal des de 1995 a  
1997) i de “melancòlics anònims” (de 1995 a 2001) 

A més de la feina realitzada en els programes ja 
citats, locució de la major part dels indicatius, 
falques publicitàries i senyals horàries de l’emissora.  

 

 

 

2001  |  2002  
RAC1 (Emissora Grup Godó) 
(Emissió: Catalunya) 

 

 

2001                 
Doblatge / FOX España 
(Madrid) 

 

 

 

 

 

1997  |  2001  
Col·laboracions varies: TVE2 | 
ONDA CERO |HOT70 (COPE 
MARESME) | TV3 | TELE5 | 
RÀDIO SALUT-ONDA CERO 

 

 

 

 

 

 
1995  |  2001  
RADIO LLAVANERES        
(Emissora  Local)  

 

 


