
  

  

 

Jordi Badia PereaAlcalde de Calaf 
 
Àrees de govern: 
Alcaldia-presidència 
Serveis generals 
Relacions institucionals 
Comunicació i noves tecnologies 
Governació, seguretat ciutadana i protecció civil 
 
 
 
Nascut el 1963, a Sabadell. Periodista. Llicenciat en Humanitats per la Universitat 
Oberta de Catalunya, màster de Recerca i Comunicació en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i doctorand per la UAB, amb la tesi “Mitjans globals i 
consumidors de l’esport: la globalització de les aficions dels clubs de futbol europeus”. 
Va ser locutor de ràdio durant 8 anys, a Ràdio Sabadell, Ràdio Terrassa i Catalunya 
Ràdio, on els últims dos anys va ser corresponsal a Brussel·les. Cap de política 
internacional, subdirector d’informació i cap d’esports, al Diari Avui, on hi va treballar 
durant 13 anys. Director de comunicació, cap de gabinet del president Joan Laporta i 
portaveu del Futbol Club Barcelona, durant 5 anys. Ha estat també periodista 
freelance, i ha escrit articles per als diaris AVUI (secció Diàleg), El País (secció 
Deportes), el Punt Diari (Tribuna) i Nació Digital. He participat a tertúlies d’esports de 
RAC 1 (El món amb Jordi Basté) i de Catalunya Ràdio (El club de la mitjanit, de Pere 
Escobar). Durant 4 anys, va ser cap de premsa i comunicació de l’Ajuntament de 
Martorell; i des de 2015 és Alcalde de Calaf, per la candidatura de Junts per Calaf – 
Acord Municipal. 
 
És professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona de l’assignatura 
Escriptura en premsa (des de setembre de 2011) i de Periodisme econòmic (des de 
febrer de 2015). Professor Associat a la Universitat de Vic, de l’assignatura de 
Periodisme esportiu (primer semestre del curs 2011 – 12) i Màrqueting esportiu (segon 
semestre del curs 2012 – 13). 
 
També va ser cap de premsa a la Copa del Món de Tennis Taula celebrada a 
Barcelona el 1991, director de comunicació als Jocs Olímpics de Barcelona 92, a la 
disciplina de Tennis Taula, i guionista al programa de TV3, Aquest Any Cent, del 1998 
al 1999. 
 
És autor de la novel·la Maria Closa. Arola Editors, 2012; i els assaigs: Crònica del 
nuñisme. Ed. Pòrtic 2003; El Barça al descobert, Barcelona, Ara Llibres, 2009; Josep 
Suñol. Viure i morir per Catalunya. Pagès Editors, 2011; Amb afany de justícia i 
llibertat. Josep Suñol i Garriga a través dels seus articles i entrevistes. Pagès Editors, 
2016. 
 
 
Accediu al currículum complet a: https://jordibadia.calaf.cat/jordi-badia-alcalde-calaf/ 
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