NOTES SOBRE ELS AUTORS
Xavier Amores i Bravo. Enginyer Industrial. Ha realitzat els estudis de doctorat en
Organització d’Empreses en el programa Innovation, Information Technologies and
Organisations a la Universitat de Girona, ha obtingut el Diploma d’Estudis Avançats
i en aquests moments està preparant la seva tesi doctoral. Ha treballat com a Delegat
del CIDEM a Girona i anteriorment com a consultor d’Estratègia i Innovació en
projectes per empreses i organismes, tant a Catalunya com a nivell internacional.
Actualment treballa com a Coordinador de Projectes de Promoció Econòmica a
l’ICAEN en dependència de la Secretaria d’Economia del Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya i com a professor associat a la UdG en el
Departament d’Organització, Gestió d’Empreses i Disseny de Producte.
Joan Batalla Bejerano. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona, on ha cursat també estudis de Doctorat. Actualment, és director del
Gabinet de Presidència de la Comisión Nacional de Energía, òrgan regulador del
sector energètic a Espanya. Prèviament ha estat assessor tècnic del Conseller de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, en temes industrials i energètics,
soci fundador i director de projectes de la societat Master Renovables, empresa
especialitzada en aportar solucions energètiques en el camp de les energies
renovables i Director d’Estudis i Seguiment Sectorial del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM). En l’àmbit acadèmic ha publicat articles de
recerca en l’àmbit de l’economia industrial, els factors de competitivitat i localització
empresarial i la política industrial i energètica. És professor associat de la Universitat
de Barcelona.
Joan Josep Berbel. Nascut a Sabadell l’any 1971 i llicenciat en Ciències Politiques, ha
ocupat diversos càrrecs al govern de Madrid, com a sotsdirector de promoció
d’inversions a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), i a la
Generalitat de Catalunya com a director de l’Agència Catalana d’Inversions i
Secretari d’Indústria. Actualment dirigeix el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Sara Berbel Sánchez. Llicenciada en Psicologia per la UAB i Doctora en Psicologia Social
per la Universitat de Barcelona. Ha estat Directora d’un Centre d’Ocupació, Formació
i Empreneduria de Barcelona Activa de 1992 fins 2002, Comissionada d’Alcaldia
d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona de 2003 a 2005 i Presidenta
de l’Institut Català de les Dones durant l’any 2006. Té diverses publicacions entorn
a la igualtat d’oportunitats d’entre les que es poden destacar dos llibres: El cuerpo
silenciado, una aproximación a la identidad femenina, escrit en col.laboració amb la
Dra. Teresa Pí Sunyer (Ed. Viena, 2001) i Sin cadenas. Nuevas formas de libertad en
el siglo XXI (Ed. Narcea, 2004). A l’actualitat és professora associada de la UB i
Directora General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya.
Raül Blanco i Díaz . Llicenciat en ciències econòmiques i postgrau en desenvolupament
local i regional per la Universitat de Barcelona. Actualment és responsable tècnic de
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política econòmica del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
i professor de la Universitat de Barcelona. Prèviament havia desenvolupat la seva
carrera professional durant 8 anys al Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM), on entre altres responsabilitats, va ser cap del Servei d’Estudis
i Publicacions.
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Maria Buhigas. Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme per l’ETSAB (UPC) i Màster of
Science in Urban Planning per la Columbia University. Desenvolupa tasques en
planificació estratègica urbana i del territori des de fa més de vuit anys a Barcelona
Regional, s.a. Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i
d’Infraestructures. Actualment és Cap d’estudis estratègics urbans. Autora, juntament
amb el Joaquím Solà, el Xavier Saez i la Montserrat Termes, de l’Atlas Industrial de
la Regió Metropolitana de Barcelona per encàrrec del Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Xavier Castella Casas. Enginyer tècnic en equips electrònics per la Universitat Ramon
Llull i enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Màster de MBA per ESADE i Postgrau sobre lideratge per ESADE. Actualment és
secretari general del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat de Catalunya. Prèviament, al 2007 va ocupar la direcció general
d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions. Des de 2004 fins al 2007, data en
que es va incorporar a la Generalitat, va ser soci de Beagle Consulting, consultora de
negoci especialitzada en l’estratègia i el marketing. Abans, havia desenvolupat la
seva carrera professional a Al-Pi Telecomunicacions on des de l’any 1999 havia exercit
de director comercial.
Jaume Collboni i Cuadrado. Advocat. Llicenciat en Dret (UB) i Postgrau en direcció i
organització de sistemes d’informació (IDEC-UPF). Ha estat conseller del “Consejo
Económico y Social (CES)” de l’Estat. És vicepresident de la Fundació Josep Comaposada
i President de la Fundació Joves, Educació i Ciutadania. És membre de la direcció
nacional de la Unió General de Treballadors (UGT), on d’entre d’altres resposabilitats,
dirigeix el Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya (CRESC). Actualment
és el Coordinador del Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya.
Raquel Egea. Llicenciada en Psicología de las organizacions, MBA interuniversitario UAB,
UB, UPC. A l’actualitat treballa com directora de desenvolupament del Knowlegde
Innovation Market Barcelona (KIMbcn). Anteriorment ha treballat com a directora
adjunta en el Programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha ocupat
diversos càrrecs en l’àmbit de la promoció econòmica i ha estat funadora i presidenta
de l’empresa DOMUS, SL.
Andreu Gomà i Amat. Llicenciat i MBA en Direcció i Administració d’Empreses (ESADE).
Al llarg de la seva carrera professional ha tingut diverses responsabilitats directives a
la petita i mitjana empresa, ocupant el càrrec de Director General en la actualitat.
Eva Granados. Llicenciada en Ciencies Politiques i de l’Administracio per la Universitat
de Barcelona. Treballadora del Departament de Comunicacio d’Alstom i actualment
exerceix com a Secretaria de Politica Institucional de la UGT de Catalunya.

Alain Jordà. Enginyer Superior en Telecomunicació per la UPC i PDG (Programa de
Direcció General) per EADA, va desenvolupar una carrera professional en el sector
privat durant prop de 20 anys en enginyeria de software i hardware, direcció
d’enginyeria i direcció comercial i de màrqueting així com de consultoria. Actualment
és Tinent d’Alcalde d’Economia, Innovació, Empresa i Universitat de Manresa, ciutat
de la que és Regidor dés de 2001. És militant del PSC dés de 1996.
Josep Eloi Moya i Serra. Llicenciat en sociologia, Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats
i doctorant en sociologia (UAB). Ha col·laborat en l’Equip d’Anàlisi Política de la UAB
i en el centre de recerca, Investigació en Sociologia de les Organitzacions Religioses
(ISOR). Actualment coordina estudis en el Centre de Recerca Econòmica i Social de
Catalunya. Coordinació de diferents projectes sobre la RSE en les condicions laborals,
nous filons d’ocupació, formació continua i estudis sobre les relacions laborals en
general. Paral·lelament, col·labora en la recerca de la Federació d’Associacions de
Veïns de Sabadell (FAVS) i UNESCOCAT coordinant diferents estudis.
Joan Miquel Piqué Abadal. Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona
(1995), especialitzat en Economia Internacional i Creixement Econòmic. Ha estat
investigador del Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1994-1996), i de
l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1996-2003). Cap de l’Àrea d’Economia
i Mercat de Treball de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans entre 2003-i 2004.
Des de 2004 ha estat assessor dels consellers de Treball i d’Indústria, i actualment és
director adjunt del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Xavier Pont. Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses (ESADE), estudis de
Psicologia per la UNED, MBA per IESE, experiència en llocs directius de multinacionals,
i com a directiu i conseller en empresa familiar, emprenedor social en dues iniciatives
d’èxit, coordinador de la Secretaria d’Indústria del Departament de Treball i
Indústria, i actualment Responsable d’iniciatives econòmiques al Departament
d’Economia i Finances. En l’àmbit acadèmic ha publicat amb el CIDEM les Reflexions
per a una nova política industrial (2006).
Joan Oriol Prats. Economista i Doctor en Ciència Política. La seva experiència s’ha
desenvolupat en els àmbits de la regulació econòmica, les polítiques de benestar, i
la política econòmica dels països en desenvolupament. Actualment treballa en
l’Oficina Tècnica del Gabinet d’Economia i Finances. Anteriorment ha treballat per
diversos organismes internacionals i administracions públiques.
Marcel Prunera Colomer. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB. Ha sigut
empresari i directiu d’empreses. Ha tingut vàries responsabilitats en entitats juvenils
i associacions sense afany de lucre. Es militant del PSC, patró de la Fundació Rafael
Campalans i membre de la seva executiva. Actualment és Director General de
Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Roc Torrell Blanquer. Estudis en Disseny Industrial (1990), gerent de la Enginyeria
Sistemes de Programari i Maquinari, fundada l’any 2000, dedicada a la programació
industrial d’última tecnologia i responsable del departament de I+D de nous
projectes.
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