Josep Mauri Portolès
Web: http://josepmauri.wordpress.com
Correu electrònic: jpmauri@gmail.com
Lloc i data de naixement: Barcelona, 31 de juliol de 1972

FORMACIÓ ACADÈMICA
· Postgrau en Periodisme local, comarcal i social. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Bellaterra, juny del 2010
· Llicenciat en Història per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Madrid, gener del 2009

IDIOMES
· Llengua Catalana:
Certificat d’aptitud en llengua catalana. Escola oficial d’idiomes BarcelonaDrassanes. Barcelona, 1998. Nivell C2 del Marc Europeu Comú de
referència per a les llengües (MECR)
· Anglès:
Nivell A2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR).
Key English Test, University of Cambridge, 2012

INFORMÀTICA
Periodisme digital:
•

•
•

Community Manager.
o Curs de Analítica i monitorització en mitjans socials per a community
managers (UNED, 2014)
o Curs de posicionament en cercadors SEO (Ajuntament de Barcelona,
2014)
Xarxes socials (Facebook).
o Curs de Facebook per a empreses (Ajuntament de Barcelona, 2014).
Sistemes de gestió de continguts (CMS): Wordpress i blogger
• Pàgina personal http://josepmauri.wordpress.com/
• Creador, editor i redactor del “Blog dels Indrets oblidats” el blog on el
pas del temps fa estralls http://indretsoblidats.wordpress.com/

Eines de productivitat, negocis i màrqueting (programes i aplicacions):

•

Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, PDF Creator, PDF Split and
Merge, Html-to-pdf.net, Easypromos, SurveyMonkey, emmagatzematge
remot Dropbox .

Eines d’edició d’imatge, disseny i fotografia:
•

Picture Collage Maker, CollageMaker, Gimp, Picasa, Hofmann digital album.
Curs d’Artisteer (Ajuntament de Barcelona, 2014).

Eines d’edició d’àudio:
•

Nero WaveEditor, Aurora Media Workshop, Spotify

Eines d’edició i conversió de vídeo i gestors de descàrregues:
•

Nero Vision, VLC Media Player, Windows media player, Camtasia Studio, Free
FLV Converter, Jdownloader, Video Download Helper per a Mozilla Firefox.

CURSOS MÉS DESTACATS
· Patrimoni: educació i interpretació. Centro de Posgrado online Liceus,
Madrid, 2014.
· Com dissenyar una marca de territori i de ciutat competitiva. Universitat de Vic,
2014.
· Aplicatiu Xaloc. Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
2014.
Aprèn a elaborar mapes per il·lustrar els teus treballs. 50 hores. Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, 2012.
· Paleografia. Introducció a la lectura d’escriptura medieval i moderna. 12 hores.
Generalitat de Catalunya, Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, 2007.
· La correcció del català escrit: textos administratius, literaris i dels mitjans de
comunicació. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 1998.

LLIBRES PUBLICATS
· Autor dels següents llibres, en les quals a banda d’una selecció personal
de rutes a peu, es descriuen i resumeixen conceptes geogràfics, històrics i turístics de
la zona descrita:
“Osona. Indrets oblidats”. Farell Editors, 2016.
“Barcelona i els seus voltants. 45 indrets amb encant”. Farell Editors, 2016.
“Garrotxa 20 excursions a peu”. Cossetània Edicions i Editorial Alpina, 2015.
“La vall del riu Ges, territori i paisatge”. Edició de l’autor. 2015.

“Castellcir, territori i paisatge”. Edició de l’autor. 2015.
“50 itineraris a peu per Catalunya”. Col·lecció Azimut núm. 24 de Cossetània
Edicions, Valls, desembre del 2001; s’han realitzat 6 edicions amb més de 10.000
exemplars venuts i és el llibre més reeditat de la col·lecció Azimut. La darrera edició
és de juny del 2013. Obra guanyadora d’un accèssit al I premi Vèrtex a un recull
d’itineraris organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i
Cossetània Edicions.
“Curiositats naturals a prop de Barcelona”. Col·lecció Azimut núm. 129 de Cossetània
Edicions, Valls, octubre del 2012. S’han realitzat 2 edicions d’aquest llibre.
“A peu per la Garrotxa”. Col·lecció Azimut núm. 82 de Cossetània Edicions, Valls, juny
del 2006.
“A peu per Osona”. Col·lecció Azimut núm. 42 de Cossetània Edicions, Valls, gener
del 2003. S’han realitzat 2 edicions d’aquest llibre (4.000 exemplars).
“Paseos y escapadas irrepetibles por Catalunya” a càrrec d’Austral Media SL,
Barcelona, març del 2004. 2 edicions. Traducció al castellà de l’original en català “50
itineraris a peu per Catalunya”.

INTERVENCIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
Temporada 2013-2014, editor del mini espai “la ruta” al magazine “Entre Hores” de
Ràdio 4 dirigit per Rosa de Diego i Paola Callieri.
Estiu del 2014, editor del mini espai “la ruta natural” al magazine “Anem d’estiu” de
Ràdio 4 dirigit per Goyo Prados.
Referent al llibre “La vall del riu Ges, territori i paisatge”:
• 28/01/2014 Entrevista telefònicament al programa “Magatzem magazine” de
Ràdio Torelló.
Referent al llibre “Curiositats naturals a prop de Barcelona” :
•
•
•
•

24/04/2013 Entrevista via telefònicament al programa “Matins en Xarxa” de
la Xarxa Ràdio
17/02/2013 Entrevista al programa d’esports i natura “Via Verda” de la Xarxa
Ràdio
19/11/2012 : Invitat al Magazine dirigit per Alfred Rodríguez Picó “Picó.cat”
de la Xarxa Ràdio
25/10/2012 : Invitat al Magazine “Entre Hores” de Ràdio 4

Referent al llibre “A peu per la Garrotxa” :
•
•

16/9/2007 : Invitat al programa «Espais i rutes» de Televisió d’Olot
15/9/2007 : Presentació del llibre per a la premsa a la llibreria Drac d’Olot

Referent al llibre “A peu per Osona” :
•
•
•
•

7/3/2003 : Invitat al programa sobre escriptors «De teves a meves» de
Televisió d’Osona
5/3/2003 : Invitat al programa «Llibres» de Ràdio Ona Catalana Osona
5/3/2003 : Presentació del llibre per a la premsa a la llibreria la Tralla de Vic
13/2/2003: Invitat al programa cultural de llibres «Pròlegs» de Televisió
d’Osona

Referent al llibre “50 itineraris a peu per Catalunya”:
•

20/01/2002 : Presentació del llibre a la sala d’actes del Centre Excursionista
de Catalunya a Barcelona

ARTICLES:
Creador, editor i redactor del “Blog dels Indrets oblidats” el blog
on
el
pas
del
temps
fa
estralls
http://indretsoblidats.wordpress.com/
A data 25 de febrer de 2016 he fet 150 articles referents al
nostre Patrimoni arquitectònic i cultural de les comarques centrals de Catalunya i
Pre-pirineu Gironí.
Redactor al blog de medi ambient i natura “Món Verd"
http://monverd.org/.
Articles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03/07/2013 El parc mediambiental del RACC a Gualba tanca després de 38 anys
19/06/2013 Les fonts de Rellinars, paratge natural ben a prop
29/05/2013 Les Coves del Salnitre, la muntanya de Montserrat per dins
22/05/2013 Les Deus, natura i aigua a l’Alt Penedès
15/05/2013 Les vies verdes, salut i esport amb comoditat
08/05/2013 Ara és temps de caminades
01/05/2013 Entrevista a Natura, Entitat de Medi Ambient
24/04/2013 Els roures d’Hortmoier, gegants de l’Alta Garrotxa
17/04/2013 El torrent de Colobrers, el secret més ben guardat de Sabadell
10/04/2013 Aigua garantida per a l’estiu
03/04/2013 El poble de Peguera, perill urbanístic al mig de la natura
27/03/2013 La bona salut dels mercats ecològics a Catalunya
20/03/2013 Quan la senyalització genera confusió
13/03/2013 El Salt del Molí-bernat, natura en estat pur
06/03/2013 Persisteix el problema de contaminació a moltes fonts d’Osona
27/02/2013 L’obertura de noves pistes forestals posa en perill l’Alta Garrotxa
20/02/2013 La serra del Catllaràs, el massís encara desconegut
13/02/2013 Entrevista a Ramon Roura creador del bloc de les Gorgues de la
Garrotxa

• 06/02/2013 La Foradada, reclam turístic de natura al Collsacabra
• 30/01/2013 "La Tosca de Degollats" monumental orgue de pedra de
sorprenents formes
• 23/01/2013 Tres comarques catalanes amenaçades pel fracking
Redactor al blog de cultura catalana “Curiositat.cat”
http://www.curiositat.cat/.
Articles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/07/2013 El castell de Castellcir, cinc segles amb la mateixa família
17/06/2013 L’Estany, el poble sense estany
03/06/2013 La llegenda de les cent teies, falsa etimologia de Centelles
21/05/2013 Matadepera, capital de la II República
07/05/2013 El Parc de Can Sis Rals, el parc d’atraccions que mai va existir
23/04/2013 Departament de Montserrat capital Barcelona
09/04/2013 Actualment Catalunya té menys vies de tren que a l’any 1930
26/03/2013 El polèmic escut municipal de Campdevànol
12/03/2013 El telègraf òptic a Catalunya, la revolució de la comunicació del
segle XIX
• 26/02/2013 L’Hostal de la Grossa, l’habitació del pànic del Moianès
• 12/02/2013 La font d’en Briançó, aigua del Montseny a Mallorca
Fitxes d’activitat aparegudes a la revista “Vèrtex” de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
•
•
•
•

“Pic de Monturull” Núm. 185 corresponent al mes de novembre del 2002
“El Boter de Santa Maria” Núm. 183 corresponent al mes de juny del 2002
“Puig Cornador” Núm. 179 corresponent al mes de setembre del 2001
“Pic de Cataperdís” Núm. 178 corresponent al mes de juny del 2001

