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FRANCESC PICÓ ESTEVE (València, 1961). 
Llicenciat en Geografia i Història. Història de l’Art per la Universitat de 
València, on també va cursar estudis de postgrau en el programa Mitjans 
Audiovisuals i Comunicació de Masses. 
Va ser cofundador de l’Aula de Cine de la Universitat de València en 1985. 
Entre 1987 i 1991 va ser col·laborador de la Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana, en els departaments de programació i publicacions, sent 
secretari de redacció de la revista Archivos de la Filmoteca des de la seua 
creació fins 1991.  
En l’any 1988 comença a treballar com a productor de plantilla a RTVV fins el 
seu tancament. A la televisió pública valenciana ha exercit tasques en 
producció, producció executiva, guió, direcció, programació i edició de 
programes documentals i de  ficció, retransmissions, informatius i multimèdia; 
assumint diverses responsabilitats com ara: Cap de Coordinació de 
Programes i Coproduccions. 1992-1995; 1996-1997. Cap de Produccció i 
Coproducciçó de Programes. 1997-1998. Cap de Disseny de la Programació. 
1998-2001. Cap del Departament d’Emissions. 2001-2004. Cap de 
Desenvolupament Audiovisual. 2004-2007 Cap de Ficció Seriada. 2007-2009. 
Cap del Departament de Ficció Pròpia i Aliena, Documentals i Doblatge. 
2009-2011.  
En 2013 participa en la fundació de l’empresa valenciana On Air Comunicació 
i Producció, S.L. i en 2017 s’incorpora com a soci de la productora Visual 
Producciones, S.L. 
 
Entre altres treballs més recents fora de la televisió ha estat coguionista del 
curtmetratge documental La Caixa negra (José Carlos Díaz, 2014), director i 
coguionista del llargmetratge documental Rodoflo Llopis, la conducta del 
mestre ( 2018) i productor executiu del curtmetratge documental d’animació 
de María Trénor On estaves tu?  
 
Entre les seues publicacions, s’hi troben col·laboracions en: - Escritos sobre 
el Cine Español:1973-1987. Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1898. 
ISBN 84-7579-891-8. - Historia del Cine Valenciano. Prensa Valenciana, 
1991. ISBN 84-8750215-6. - Televisión Niños y Jóvenes. RTVV, 1984. ISBN: 
84-606-2145-6. -  Fem tele de nou. Coautor del catàleg integral de programes 
de RTVV. Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló i IVC, 
2019. –  La Comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2018): crisi i canvi. 
Institució Alfons El Magnànim, 2019 ISBN: 978-84-7822-804-1 - Diccionari 
Audiovisual de la Filmoteca Valenciana (en preparació).  
 
És membre d’EDAV (Escriptors De l’Audiovisual Valencià) i del consell de 
gestió d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació.  
 
Actualment treballa com a ajundant de producció a À Punt Mèdia.  
 


