
Objectiu professional: Un treball on
desenvolupi estratègies basades
en la innovació d’organitzacions a
partir de la transformació digital i
la cohesió social i alhora utilitzi la
meva capacitat creativa i les
habilitats en noves tecnologies que
em capacitin amb el temps per
arribar a la direcció estratègica.

Alarcón Figueras Formació  Acadèmica Ofereixo

Informació de contacte
Barcelona
Email: xalfimkt@gmail.com

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/openinnovationstrategist

Web personal: http://openinnovationstrategist.cat/

Idioma Baix Mig Alt

Català X

Castella X

Anglès X

.
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Màrqueting

Sugestionweb

Vaig aportar innovació al 
projecte

Vaig aportar iniciativa 
dinamitzant i paciència 

orientant

Vaig preparar la web pel 
congres  MWC

Vaig crear una plataforma 
B2B: Directori de empreses +  

club de descompte

Vaig dirigir amb èxit un projecte 
on no hi havia precedents

Vaig reconvertir la web 
perquè posiciones a 

Google

Vaig desenvolupar les 
meves competències TIC  

i vaig aportar idees

Vaig  fer atractives 
les ofertes  dels 

viatges

Vaig crear el 
màrqueting de 

llançament del producte

Disseny del  projecte          
basat en e-learning

“plataforma d’orientació 
laboral en línia”, recollida 

de materials, elaboració de 
materials i elaboració de la 

metodologia.

Impartir formacions en TIC  a   
Gent Gran. Tallers: 

Introducció a la informàtica, 
prepara un desplaçament 
(utilitzar webs i apps per 

viatjar),  imatges per 
recordar (disseny gràfic amb 

GIMP, PowePoint Canva,  
vídeos .. ), comunicat’t

(xarxes socials) i fer tràmits 
per Internet.

Remodelar la pàgina web 
CMS Joomla i (maquetació
PHP, CSS i HTML per FTP i 
CMS) i fer els continguts
web. Posicionament SEO. 

Email Marketing
(Acumbamail) i suport 

xarxes socials (Facebook, 
LinkedIn, Instagram i 
Twitter). Gestionar e-

commerce.

Crear la nova Web                    
de La Central de Rubí amb
CMS Wordpress, gestió de

contingut utilizant Photoshop
per les imatges.     

He treballat pels clubs de 
descompte: La Central de 

Rubí i PartnerShop.

Projecte (investigació social) feta 
als serveis socials, on coordinava 

140 persones Donar suport 
tècnic  per les tauletes digitals 
dels enquestadors, atenció de 

trucades,presa de 
decisions,preparació de  

reunions (acta i ordre dia), 
creació de protocols i 

procediments, fer informes i 
preparar esdeveniment.

Gestionar les xarxes 
socials, atenció de 

trucades,donar suport 
al desenvolupament de 

la pàgina web CMS 
Wordpress, 

posicionament SEO , 
crear contingut tècnic-

comercial al blog i 
analista web.

Agència de viatges de 
turisme receptiu per a 

clients russos i polonesos 
en els seus viatges a 
Espanya, Portugal i 

Andorra. Vaig gestionar 
les xarxes socials, 

posicionament SEO  i vaig
donar suport al 

desenvolupament CMS 
Wordpress.

Selecció d'ofertes 
del Bookingfax, 

gestió del 
contingut web dels 
viatges amb CMS i 
atenció als clients. 
Calcular les tarifes, 
taxes, suplements i 

la comissió.

Renovació la pàgina 
web, selecció del 

portfoli i creació del 
màrqueting amb una 
proposició de venda. 

Donar supot en el nou 
fulletó i  vaig participar 

en la nova imatge 
corporativa. Gestió de 

contingut amb 
CMS DotNetNuke

Maig 2019/                                              
Desembre 2019

Febrer 2019/                             
Maig 2019

Juliol 2017 /                              
Gener 2018

Novembre 2016 /                    
Maig  2017

Gener 2016 /                                 
Juliol 2016

Setembre 2014 / 
Febrer 2015 

Març 2014/                          
Maig 2014

Octubre 2012 / 
Gener 2013 

Setembre 2010 / 
Desembre 2010

ESTRATEG D’INNOVACIÓ OBERTA

Sóc creatiu, aprenc sent autodidacte i tenint en
compte que els errors serveixen per fer millora
continua, miro cap endavant amb serenitat i sent
responsable. Sóc persistent amb els reptes que
em fixo i sóc un apassionat del vessant social que
amb actitud pot desprendre la tecnologia.
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Màster Universitari en
Màrqueting Digital
UOC
2017-2020
Graduat en ADE
UOC (Perfil d’ADE en Innovació Empresarial)
2011-2015

Diplomat en Ciències Empresarials
UPF (Perfil de Empresarials en Direcció

Comercial)
2007-2011

Matrícula de 
Honor a 

Publicitat Display

Creació
Web 

Comunicació interna  
Ajuntament de Barcelona 

Desenvolupament 
web i màrqueting 

digital 
BCNmóviles

Formador UPC                    Desenvolupament 
web    

Patronal 
CECOT

Gestor  de
contingut
Viajes Zeta

12 3

Tècnic  
serveis 
Online

d’orientació 
Laboral

Grameimpuls

- Màrqueting digital.
- Desenvolupament web amb CMS,
per exemple Wordpress.
- Educació i TIC / E-learning.
- Orientació laboral en marca personal
i productivitat personal
-- Comunicació corporativa.
- Innovació empresarial.
- Gestió de projectes socio-culturals.
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Formació Complementària i certificacions

Màrqueting digital/Creació Web/Disseny/ E-learning Ofimàtica

Sector social

Idiomes

Voluntariat

Cursos Cibernàrium del 2011 al 2020 (188  hores) 

Creació Web i creació App

-- WordPress CMS + Woocommerce
-- Joomla CMS
•- Prestashop CMS / Magento CMS
•- Drupal CMS
•- Liferay CMS
•- Moodle CMS
•- Localhost/hosting + HTML+ CSS
- Maquetació + Crear Apps
Multiplataforma

Comunicar, contingut i
disseny

-- Com escriure i crear
contingut web
-- Programes de disseny:
Photoshop avançat + Canva
+InDesign + Illustrator +
Genially
-- Crea vídeos per a les xarxes
socials
-- Màrqueting de continguts
-- Blogmàrqueting
-- Butlletí corporatiu
(Newsletter)
-- Infografies + comunica amb
GIFs animats
-- Storytelling

Social media màrqueting

--Twitter per la comunicació
-- Facebook pels negocis
-- Facebook ads
-- Google My Business (Places)
-- Aplica les eines 2.0
-- Instagram per la gastronomia
-- Eines per promocionar un restaurant

Màrqueting de cercadors

- Google Adwords (SEM)
-- Posicionament SEO
-- SEO a WordPress

Seguretat i legislació TIC +
reputació

Cursos Google 2014-2015 (120 hores)

E-commerce
EOI-Google
2015 (40 hores)

Analítica web
EOI-Google
2014 (40 hores)

Màrqueting Digital
IAB Spain - Google
2014 (40 hores)

Màrqueting Mobile
Barcelona Activa
2015 (52 hores)

Community Manager
San Román
2013 (130 hores)

Fulls de càlcul 
Foment Formació
2015 (50 hores) 

Certificació ACTIC mig
Generalitat de Catalunya
2013

Eines metodològiques
Barcelona Activa
2016 (76 hores)

Certificació Anglès B2
(UOC 2017) i certificació
Català C (2015)

Certificació del
treball realitzat com a
Gestor de contingut web
i Community Manager

TISOC-Integració Social
2015

-- Legislació TIC + Seguretat pel
comerç electrònic + Reputació online
+ GDPR /SSL.
-- Gestió de la seguretat i privacitat
en xarxes socials / Seguretat a
WordPress

Curs Barcelona Activa

Curs San Román

Curs ADR Formación
Administració de                 
e-learning, especialista 
de continguts   i tutor 
ADR Formación
2019 (135 hores)

Estratègia personal

Resiliència/marca
personal/portafoli/l’art
d’influir als altres/Trello/
Kanban/Linkedin
Linkedin, Udemy,Cibernàrium
2020 (17 hores)


