
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 

 

CLARA LLENSA                                                                                                                                                   
 

 

Periodista amb més de 25 anys d'experiència professional en món de la comunicació institucional i corporativa i als mitjans de comunicació. 
Membre de la Junta directiva de l'Associació de Comunicació Pública i de DIRCOM. Institució que aglutina els directors de comunicació de les principals 
institucions i empreses catalanes 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
- Llicenciada en Comunicació audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000) 
- Màster en Direcció de Comunicació per la Barcelona School of Management (2009) 
- Postgrau en màrqueting digital (2022) 
 
CURSOS 
- Curs de marca personal i posicionament a LinkedIn (ICAB) 
- Comunicació de crisi a les xarxes socials. Reputació institucional (Barcelona School of Management) 
- Vendes, direcció d'un equip humà, habilitats directives (ICAB) 
- Veu, dicció i expressió oral (Escola Eòlia) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
- COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA: Directora de Relacions Institucionals i Comunicació 
- IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA: Directora de Comunicació 
- AJUNTAMENT DE GAVÀ: Directora de Comunicació i cap de gabinet de l'Alcaldia 
- CADENA SER, EL TERRAT, TV3, BARCELONA TV, LOCALIA TV: Presentadora, col·laboradora, reportera, productora i guionista 
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COL·LABORACIONS PROFESSIONALS 
 
- Docent al Col·legi de periodistes sobre comunicació de crisi a l'administració local 
- Docent i membre avaluador del màster en Direcció de Comunicació de Barcelona School of Management 
- Formadora de màrqueting digital per als treballadors i treballadores de l'ICAEN 
- Formadora de comunicació oral i Relacions Institucionals a EMC Soluciones Legaltech 
- Formadora en comunicació escrita per a Muntaudit & Forensic pèrits, economistes experts. 


