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- Detectar fets noticiables i exercir com a experta en la gestió estratègica del discurs 
corporatiu.
- Capacitat de lectura,anàlisi i síntesi per donar de forma creativa un bon missatge 
periodístic per mitjà de la perspicàcia l’enginy i la creativitat.
- Treball en equip, i amb autonomia.
- Utilitzar les diferents tipologies de guió radiofònic.
- Ple coneixement dels  diferents temes que sonen normalment en la graella de 
l’emissora.

Locutora

- Redactora encarregada de les sección música i cinema de la web d’oci EnBarcelo-
na.
- Crítiques cinematogràfiques.
- Elaboració de reportatges de temàtica cultural i gastronòmica.
- Cercar temes i noticies amb autonomia.
- Assumir tasques de responsabilitat i decisió de temes clau.

Redactora

PERFIL HABILITATS

Rock fm

Juny 2014 – Set. 2014

EnBarcelona

Nov. 2013 – Feb. 2014

El Nou  Santpolenc (diari)

Feb. 2013 – Juny 2013 - Responsable de les entrevistes que incloïa el magazine. 
- Tasques relacionades amb el disseny gràfic: Elaboració de cartells, logos.
- Creadora de l’instagram de la revista on els lectors poden penjar les seves fotogra-
fies.
- Assistir a plens de l’ajuntament per fer-ne posteriorment la crònica corresponent.
- Maquetació del diari.
- Selecció de notícies.

Redactora

Hola! Sóc la Ivet Anoro, tinc 23 anys i sóc periodista. 

Vaig decidir estudiar pensant que el meu camp seria la premsa 
escrita. No obstant, al llarg de la carrera he anat descubrint 
altres mitjans on m’hi trobo còmode, com per exemple en 
l’àmbit televisió i el de la ràdio.

Això em va portar a realitzar un programa radiofònic de crítica 
televisiva com a projecte de Final de Grau. Ens hi vam volcar 
tant que vam obtenir un 10 com a nota final.

Especialitats
Música rock
Redacció de 
guions
Televisió

Ordinador
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Office/iWork

Coneixements
Periodisme
Crítica
Història del rock
Treball en equip
Moda i noves tendències
Disseny

Aficions
Música
Disseny
Fotografia
Escriptura
Sèries de TV
Lectura

Your 
Logo
Here

Periodisme. Universitat Internacional de Catalunya
2010 - 2014

Speech. Bergen Community College
2015 

Print Journ. Production Bergen Community College
2015

“You can’t connect the dot looking forward;

you can only connect them looking backwards. 

So you have to trust that the dots

will somehow connect in your future.” STEVE JOBS


