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! !!!
08915 Badalona (Barcelona)  
Nascut el 26 de setembre de 1971 a Badalona  !!!!

http://oriolllado.cat  !!
SÍNTESI: !

Sóc un periodista especialitzat en comunicació institucional i social media. !
He ajudat en el disseny estratègic a la xarxa de diferents organitzacions (entre les 
recents, l’Estudi Ramon Folch, la gerència d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Fundació b_TEC, SaAS, SLT de l’UPC o Media.cat) i regularment 
participo en conferències i tallers adreçats a professionals sobre les possibilitats els 
límits de la comunicació 2.0 (SEO, continguts, eines 2.0, analítica...).  !
He estat convidat a donar el meu punt de vista a les sessions 10 en Comunicació de 
la Fundació Escacc (2011) i m’he encarregat de la conferència inaugural del II Congrés 
de la Comunicació Ambiental (2012). He fet diferents sessions de formació i 
acompanyament estratègic per a la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Escola de Periodisme de Vilaweb, el Col·legi d’Ambientòlegs, el Centre 
Unesco de Catalunya.  !
Tinc una secció sobre emprenedors socials i culturals a la Revista d’Òmnium i una 
sobre Enginyeria 2.0 a Theknos, la revista del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona (CETiB). !
Tinc una experiència àmplia i contrastable en la coordinació de projectes editorials i 
d'equips, especialment dins del camp de la sostenibilitat. He dirigit, com a cap de 
redacció, la revista Sostenible.cat entre el 2001 i el 2008. Entre el 1996 i el 2001 va fer 
de cap de redacció d’El Punt del Barcelonès portant principalment temes 
d’urbanisme, medi, cultura i societat.  !
L’any 2012, vaig figurar en el llistat de periodistes catalans més influents a la xarxa, de 
Saül Gordillo, cap de continguts digitals d’El Periódico, he participat en diferents 
ocasions al programa l’Internauta de Vicent Partal, degà de la comunicació digital a 
Catalunya.  !!!!
EN L’ACTUALITAT  
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!
Definició estratègica i generació de continguts del portal Ecotendencias, de Fundació La 
Caixa, amb l’Estudi Ramon Folch.  
Des de febrer de 2011-actualitat !
Col·laboració en diferents projectes de redacció i coordinació amb Ara Idees (llibre 50 
aniversari d’Òmnium; projecte BVerda -concurs guanyat amb l’Ajuntament de Barcelona) 
Des d’abril de 2011-actualitat !
Assessorament comunicatiu per a l’SLT de l’UPC 
Des de setembre de 2008-actualitat !
Assessorament comunicatiu per a la Fundació Roger Torné de Salut Infantil i Medi Ambient  
Des de l’octubre de 2009-actualitat !
Secció de comentari d’actualitat a Sostenible.cat 
Des de gener de 2008-actualitat !
* * * !
Definició i acompanyament a xarxes per a la gerència d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Des de gener de 2013 a gener de 2015. !
Comentari sobre cultura i Barcelona a Time Out 
Des de setembre 2009-setembre 2014 !!
ALGUNS CURSOS DE COMUNICACIÓ IMPARTITS RECENTMENT !
Postgrau sobre Comunicació de Conflictes a la UAB, sessió sobre Twitter, eina d’activisme. 
Gener 2013. !
Tallers sobre comunicació digital i posicionament amb el Centre de Sostenibilitat Territorial. 
2012 !
Curs sobre comunicació 2.0 i màrqueting digital de continguts amb el Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya. 
2012. !
Conferència inaugural del II Congrès de Comunicació Ambiental, que va tenir lloc el mes de 
febrer a Girona. 
Febrer 2012. !
Postgrau de Periodisme Temàtic i de Proximitat a la UAB, sessió sobre periodisme digital. 
Novembre 2011 !
Sessió sobre noves formes de comunicació a Comunicadors Ambientals (Unescocat) 
Setembre 2011 !
Sessions sobre comunicació 2.0 a les entitats signants de l’A21 (Ajuntament de Barcelona) 
Maig 2011 !
Sessió sobre identitat digital dins el cicle 10 en Comunicació de la Fundació Escacc. 
Abril 2011 !
Curs adreçat a tècnics municipals sobre comunicació (Diputació de Barcelona) 
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Abril 2011-juny 2011  !
Concepció i impartició del curs Comunicadors Ambientals UNESCOCAT + CADS  
Maig-juny 2010 !
Concepció i impartició del curs Comunicació 2.0 al món local, per a la DGAL 
Febrer 2010 !
Concepció i impartició del curs Comunicació ambiental, per al DMAH. 
Maig-juny 2009 !!
ALTRES COL·LABORACIONS SIGNIFICATIVES ACTUALS:  !
‣ Redacció de bitllets d’opinió per a Media.cat (en l’actualitat) 
‣ Secció Enginyeria 2.0 a Theknos, la revista del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Barcelona (CETiB). 
‣ Secció Tasques Connectades sobre emprenedoria social i cultural a la revista d’Òmnium 

Cultural (en l’actualitat) 
‣ Descobrir Catalunya (en l’actualitat) !
LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS:  !
‣ “Internet amb ulls de jove”, Oriol Lladó i Natalia Touzón (Llibret per a l’ACPC, 2011) 
‣ “Suarem!” Ramon Folch, Oriol Lladó i Lídia Hervàs (L’Arquer - Grup 62, 2008) 
‣ “bcn.jove” Oriol Lladó i Jordi Pujol-Nadal (Editorial Pòrtic, 2002) !
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL RECENT  !
Definició i acompanyament estratègic per a la Fundación Ciuden del Gobierno de España, 
amb l’Estudi Ramon Folch. 
Des de novembre de 2010 a setembre 2011 !
Col·laborador del programa Extrarradi de COM Ràdio 
Des de setembre de 2008-juny 2012 !
Assessorament comunicatiu per a Fundació b_TEC (campus Diagonal-Besòs) 
Des de febrer de 2010-febrer 2011 !
Redacció de ‘Mail obert’ per a Vilaweb 
Des de desembre de de 2009-febrer 2011 !
Assessorament comunicatiu per a Sabaté Arquietectes i Associats (saas.cat) 
Des d’abril de 2009-febrer 2011 !
Assessorament al Departament de Medi Ambient de Medi Ambient i Habitatge: Elaboració 
d’informes sobre l’estratègia de comunicació pel que fa a l’entorn digital i a l’estratègia 
catalana de desenvolupament sostenible. 
Des de l’abril de 2008-novembre2010 !
Professor de la Universitat de Vic: A la Facultat d’Empresa i Comunicació, dins del 
Departament de Comunicació Digital. Classes de Periodisme Polític. Reforç a les classes de 
comunicació Ambiental. 
Des de febrer de 2008 fins a febrer de 2010 !!
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ALTRA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL !
Assessorament del projecte d’Intercanvis Lingüístics UPC 
Des de febrer de 2008 fins a desembre de 2009 !
Assessorament de comunicació a l’ONG internacional Oikocredit 
Des de l’octubre de 2008 fins a octubre de 2009 
Organització líder mundial en les finances ètiques, en la qual participa SETEM. !
Secció d’actualitat Càtedra Unesco per al Desenvolupament Sostanible    
Des de gener de 2007-octubre 2009  !
Cap de redacció de la revista digital Sostenible: Revista editada per la Diputació de Barcelona 
i dirigida per Ramon Folch.  
Des de juny de 2002 fins al març de 2008 !
Cronista de contraportada a El Punt: Crònica regular a la contraportada d’El Punt de les 
comarques de Barcelona.  
Des del setembre de 2003-gener 2005  !
Periodista al setmanari El Temps 
Des del maig de 2001 al juny de 2002  !
Periodista al diari El Punt: Cap de redacció d’edició.  
Des de 1994 fins a març de 2001  !
FORMACIÓ ACADÈMICA  !
1994.1996 Ciències Polítiques i Sociologia  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  (Dos cursos)  !
1991-1995 Llicenciatura en Ciències de la Informació, llicenciatura de Periodisme  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  !!
IDIOMES  !
Català: Llengua materna. Nivell C i domini del català escrit.  
Castellà: Nivell alt.  
Anglès: Llegit, parlat, escrit i traduït.  
- First Certificate in English. University of Cambridge. 1992  
Francès: Nivell bàsic, diploma oficial  Delf.  !
VIDA ASSOCIATIVA  !
‣ Des del 2001, col·legiat al Col·legi de Periodistes. 
‣ Soci d’Òmnium Cultural. 
‣ Soci de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). 
‣ Membre del Grup d’Informadors Ambientals (GIA). 
‣ Membre del Grup de Periodistes Ambientals. 
‣ Membre de Ritme&Club, programadors del festival Blues&Ritmes. 
‣ Membre de la cooperativa La Sargantana i Cal Fideuer.  
‣ Participant regular en l’Ateneuesfera. 
‣ Impulsor de #badatwits.
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