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EL RELLOTGE DE SORRA
Paraules publicades que recullen una dècada
Jordi Martínez
En aquest llibre trobareu un recull, una selecció de diferents articles que he
anat escrivint al llarg de deu anys, setmana rere setmana, en el Diari de
Girona. Vistos amb la perspectiva actual t'adones que aquests escrits són una
crònica d'una dècada en què han passat moltes coses, massa coses, però
que no sembla que haguem avançat gaire. Sovint, tinc la sensació que soc
allà mateix, que res no ha canviat malgrat haver vist tants fets, tantes riuades
d'experiències que no sé si ni tan sols hem tingut el temps de pair. (Jordi
Martínez)
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Jordi Martínez
Jordi Martínez Periodista i màster en gestió del coneixement (UPF). Des de
1978 ha exercit el periodisme en diferents publicacions com Mundo Diario, El
Correo Catalán, El País o El Punt. Des de 1991 es dedica exclusivament a la
consultoria de comunicació estratègica i de gestió de la comunicació de crisi,
àmbit en el qual ha estat director de Comunicació d'Endesa i col·labora amb
empreses com Red Eléctrica, Telefónica, Repsol o CaixaBank, així com amb
un centenar d'administracions públiques en l'àmbit local, comarcal, provincial,
autonòmic i estatal. Ha publicat diferents llibres sobre comunicació corporativa
i comunicació de crisi, (Ja saben que fas? Mediterrània; Crisis que matan,
crisis que engordan, Club Universitario; Así es la nueva comunicación, Punto
Rojo Libros; Trencar el silenci, Baula; sabem comunicar? Sunya) i col·labora
habitualment amb diferents universitats públiques i privades a Espanya. Des
del 2010 i fins el març de 2020 ha publicat una columna setmanal al Diari de
Girona.
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