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D’acord amb els principis, els valors i els objectius del Pla Estratègic, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
reforça la comunicació amb la incorporació de la periodista Marta Bonillo. S’integra a l’àrea de Comunicació del 
Consorci per tal d’assumir les tasques de relacions externes, comunicació i de responsabilitat social corporativa. 

El CAT, que en els darrers anys ha implementat les accions relacionades en aquests àmbits, d’acord amb la política 
de transparència informativa, també aprofitarà la incorporació professional per reestructurar i organitzar aquesta àrea 
de Comunicació que liderarà la periodista a partir de la seva incorporació. 

Actualment el Consorci té externalitzats els serveis de comunicació, mentre que amb recursos propis du a terme les 
tasques relacionades amb les relacions externes, institucionals i les accions de Responsabilitat Social, la comunicació 
interna i producció de documentació. La nova incorporació aglutinarà totes aquestes funcions, a banda de potenciar 
les xarxes socials i la comunicació digital. 

En el curs d’aquest darrer quadrimestre de 2017, es treballarà conjuntament per tal d’implementar les accions 
previstes i preparar tant el tancament de l’any 2017 com el pla d’accions futures per a l’any vinent. 

Perfil de Marta Bonillo 

Nascuda a Tarragona el maig de l'any 1989. És llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), i Màster en Protocol, Relacions Institucionals i Organització Estratègica d'Esdeveniments per la 
Universitat Ramon Llull (URL). La seva primera experiència professional va ser al món de la ràdio (com freelance va 
col·laborar als servis informatius de la Cadena SER a Tarragona i Reus). 

Fins ara ha estat la Responsable del Departament de Comunicació interna i externa de Creu Roja Tarragona, 
desenvolupant també tasques de Community Manager a través de Twitter i Facebook. 

D’altra banda, durant la temporada 2016-2017, a la Televisió local TAC 12, ha estat la responsable de l’Edició del 
programa esportiu "Dorsal 12", amb la producció d'entrevistes, tertúlies i presentació del programa relacionat amb 
l’actualitat esportiva del Gimnàstic de Tarragona. 
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