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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional
	
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

Trajectòria professional 
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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	Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya1

	Localitat i data: 30 juny de 2020
	Altra informació rellevant: - Coautora de llibres: L’art en exil: les artistes espagnols en France (2014); Reporters gràfics. Barcelona 1900-1939 (2015); Carlos Pérez de Rozas. Crònica gràfica de Barcelona 1931-1954 (2015); Història del Periodisme de Catalunya (2017; Almas vivas (2017); Gràfica Anarquista. Fotografia i Revolució Social (1936-1939) (2020), entre d'altres.- Editora del llibre Agustí Centelles. Diari d’un fotògraf. Bram, 1939 (2009).- Autora de diversos articles acadèmics i de comunicacions a congressos.- Col·laboracions en diversos mitjans de comunicació sobre arts escèniques i fotografia.- Comissària de diverses exposicions, entre altres, 1937. Quan la ribera no tenia amo. Crònica de la Col·lectivitat General d'Amposta (2017), Gràfica Anarquista. Fotografia i Revolució Social (1936-1939) (2019), El llapis, arma de guerra antifeixista (1936-1939) (2020).
	Trajectòria professional: La meva trajectòtria professional combina la docència i recerca universitàries (des d’una perspectiva de la història de la comunicació) amb el periodisme i la gestió culturals en gabinets de comunicació.- Professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona (2000-2004) (2018- actualitat)- Professora associada a la Universitat Rovira i Virgili (2005-2017)- Gabinet de comunicació de diversos festivals culturals com Fira Tàrrega, Sitges Teatre Internacional i Mostra d'Igualada, entre altres, des del 1997 fins l'actualitat.- Gabinet de Comunicació de l’Institut Ramon Llull (2007-2011)- Gabinet de Comunicació del Departament de la Presidència (2006) - Recerca universitària centrada en la fotografia i la propaganda durant el període d’entreguerres, especialment les imatges de la Guerra Civil i l’Exili republicà - Recerca independent a l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ) en projectes com La imatge velada, que vol recuperar el llegat del fotoperiodisme català de 1900 a 1939, i Gràfica Obrera Anarquista.
	Perfil professional: Llicenciatura en Periodisme (UAB).Diploma d'estudis avançats en Història Contemporània (UAB)
	Departament organisme o ens públic dadscripció: Departament de Justícia. Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)
	Càrrec actual: Directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)
	Lloc i data de naixement: Amposta, 29 d’agost de 1974
	Nom i cognoms: Teresa Ferré Panisello


