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Alejandro López Garcia 
 

Perfil  
Barcelona, 1991. Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra. Assessor en el Gabinet de 
l’Alcaldia de Lleida en la darrera legislatura municipal. He estat membre de la junta 
directiva de deba-t.org, organització dedi-cada al foment de les relacions entre la 
societat civil i les institucions. He anat configurant i especialitzant el meu perfil 
mitjançant un màster en comunicació política i institucional, el treball a l’empresa 
privada i el desenvolupament de diverses responsabilitats públiques de tipus insti-
tucionals. 
 
Experiència  
 
Assessor Gabinet d’Alcaldia Ajuntament de Lleida  
 

• Comunicació digital i xarxes socials  
• Creació de contingut, gestió i actualització de les xarxes socials per-sonals de 

l’Alcalde de Lleida (Twitter, Facebook, Instagram) 
• Creació de contingut, gestió i actualització de les xarxes socials de l’Ajuntament 

de Lleida  
• Revisió i supervisió de les campanyes publicitàries institucionals 
• Discursos, argumentaris i talking points 
• Suport en la preparació i revisió d’argumentació en diferents temà-tiques en 

coordinació amb les diferents Regidories de l’Ajuntament  
• Suport a l’organització d’actes i esdeveniments  
• Coordinació amb regidores per esdeveniments estratègics per a la ciutat de 

Lleida 
• Coordinació de diversos actes a Madrid, entre ells, la presentació de la 

candidatura de la Seu Vella com a Patrimoni de la UNESCO 
 
Consultor Sector Públic Everis  

• Reorganització de processos al CTTI  
• Guies de participació política i ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 Coordinador de projectes Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat  
• Memòries de sostenibilitat i treball en equip en matèria de RSE tant per 

l’Administració Pública com per empresa privada  
• Oficina tècnica del programa Aracoop  
• Suport i coordinació del programa RSCAT de la Generalitat  
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Teacher Aide EAE 
• Col·laboració amb el disseny i implementació del pla d’estudis del Màster en 

Relacions Internacionals i Governança Turística Mundial  
 

Consultor de Comunicació iPolitics 
• Enquestes, anàlisis del vot i dissecció sectorial  
• Disseny d’estratègia, construcció del marc comunicatiu i realització de la 

implementació  
 
Formació  
IDEC - UPF — Màster en Comunicació Política i Institucional 2013 - 2014 Universitat 
Pompeu Fabra  
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració 2009 - 2013  
 
Idiomes  
 
Bilingüe Català i Castellà • Anglès, nivell B2.2, amb experiència acadèmica i laboral a 
Oxford i Londres.  
 
 


