
Currículum vitae
Nom: Jaume Ribas i Vilanova

Data i lloc de naixement: sa Pobla, Mallorca
16 de febrer de 1995

E-mail: ribasvilanova@gmai  l.com

Twitter: @ribasvilanova

Som un periodista mallorquí de 23 anys. M'apassionen la política i la comunicació. A La Columna he
treballat intensament amb els moviments socials, a Sa Plaça i a l'Independent de Gràcia he conegut el

món associatiu i local i a l'Ara Balears he entrat de ple a la política parlamentària. M'adapt ràpid a entorns
de treball nous i estic a gust fent feina en equip.

Formació acadèmica

• Estic cursant el Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

• Grau en Periodisme amb menció en Política i Economia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

• Altres cursos sobre comunicació, política i xarxes socials a centres com el CESAG 
(Palma) i Artefakte (Barcelona). També he fet algunes assignatures de Ciència Política a la 
UNED

• ESO i batxillerat a l'IES Can Peu Blanc de sa Pobla, Mallorca

Experiència en comunicació i mitjans

• Actualment, faig feina a l'Ara Balears (des de l'octubre de 2017). Abans, havia fet pràctiques 
al mateix diari (juliol i agost de 2016) i a l'Independent de Gràcia (febrer-juny de 2017)

• Durant els meus anys a la Facultat, vaig ser col·laborador d'Ona Mediterrània (2013) i també 
redactor especialitzat en política al digital LaColumna.cat (entre 2013 i 2017), gràcies a la 
qual vaig viatjar a Brussel·les convidat per la representació de la Comissió Europea a 
Barcelona

• Encara a l'institut, vaig col·laborar amb la revista Bruel, vaig fundar i codirigir el digital juvenil 
seixam.cat (inactiu), vaig col·laborar al digital Bloko.info (inactiu) i vaig col·laborar amb la 
revista comarcal Sa Plaça (estiu 2013)

• He gestionat la comunicació i les xarxes del col·lectiu Illencs (entre el 2014 i l'estiu del 2017),
el Sa Pobla Bàsquet (temporada 2017-18) i Sa Negreta (finals de 2016-actualitat)

Idiomes

• Som nadiu en llengua catalana. Hi parl, hi escric i hi faig feina. Parl i escric castellà al 
mateix nivell

• Tenc el Frist Certificate de Cambridge de llengua anglesa i vaig cursar el nivell 1 de francès 
a l'Institut Français de Barcelona
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