BIOGRAFIES BREUS
Per ordre d’intervenció

UNA NOVA NARRATIVA PROGRESSISTA
CAP A L’ECONOMIA SOCIAL

BENVINGUDA I INTRODUCCIÓ AL PROJECTE
Sara Berbel
Doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona i professora de tercer cicle a la UB i
la UAB. És la directora d’Empowerment Hub. Ha estat directora general d'Igualtat
d'Oportunitats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i presidenta de
l'Institut Català de les Dones. Ha rebut el Premi Aspasia en defensa de l'equitat de gènere
al 2014, atorgat per la Xarxa de Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS) i
l'Observatori del Tercer Sector. Ha estat també convidada pel Departament d’Estat dels Estats
Units com a experta en lideratge i gènere al 2012.

Charlotte Billingham
Assessora Executiva de la Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS). Llicenciada en
Estudis Europeus i en Francès per la Universitat de Leeds. Treballa a FEPS des de la seva
creació, a principis de 2008. Entre les seves responsabilitats actuals destaquen la coordinació
de les activitats entorn al canvi climàtic, la supervisió del programa anual d'activitats de la
Fundació i ocupar-se dels assumptes estructurals i relacionals relatius a la Fundació i dels seus
membres.

Peter Hunt
Soci fundador de Mutuo, entitat que busca promoure el negoci cooperatiu i de mútues entre
l’opinió pública. Amb trenta anys d’experiència en el sector, durant deu anys va ser secretari
general del Partit Cooperativista, una formació del Regne Unit regida pels principis
cooperativistes. Des de 2004, ha treballat estretament en una sèrie de reformes estructurals
del sector públic britànic, que inclou NHS Foundation Trusts (Servei Nacional de Salut). El 2011,
va assessorar el govern en els seus plans per mutualitzar Post Office Ltd, el servei de Correus
britànic.
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COOPERATIVES I MÚTUES A ESPANYA
Perfecto Alonso
Advocat i soci de la cooperativa de serveis professionals Se7C. Des de l’any 2010 és el
president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i membre de la direcció de
la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social.

Jesús Mari Herrasti
És l´expresident del grup Mondragón Internacional S.A. El grup Mondragón es un grup
empresarial basc integrat per cooperatives autònomes i independents, amb filials productives i
delegacions corporatives a 41 països.

Jordi Gusi
Soci fundador de Tàndem Social, cooperativa que ofereix consultoria per a projectes i
empreses socials. És gerent de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), i ha estat
el principal impulsor de la Social Business City Barcelona (SBC), una iniciativa d’origen
internacional, nascuda de la mà del Prof. Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau, que té
com a objectiu treballar per a la resolució de les necessitats socials de la ciutat de Barcelona.

Esther Niubó
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, en l’especialització de Relacions
Internacionals, per la Universitat Autònoma de Barcelona. És màster en Política Internacional
per la Université Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i Economia Internacional per la
Universitat de Barcelona, i en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu FabraJohns Hopkins University. Ha treballat com a analista a la Secretaria de Política Europea i
Internacional del PSC (2001-2004), i com a assessora al Parlament Europeu (2004-2009). Ha
estat Secretària de Política Europea del PSC (2011-2014) i des de juliol de 2014 portaveu del
partit. És directora de la Fundació Rafael Campalans des de gener de 2013 i actualment és
també diputada al Parlament de Catalunya.
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COM POT LA SOCIALDEMOCRÀCIA IMPULSAR L’ECONOMIA SOCIAL?
Esperança Esteve
Diplomada en Treball Social, en Direcció i Administració d'Empreses i en Funció Gerencial de
les Administracions Públiques. Ha treballat en les àrees de serveis socials de l’ajuntament de
Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet. També ha impartit docència a l'Escola Universitària
de Treball Social de la Universitat Ramon Llull. Des de l’any 2004 fins l’actualitat ha estat
diputada del PSC al Congrés dels Diputats. Va ser ponent de la Llei espanyola d’Economia
Social.

Santiago Díaz de Sarralde
Professor titular d'Economia Aplicada a la Universitat Rey Juan Carlos, ha estat vicedegà a la
Facultat de Ciències Jurídiques i Socials. Cap del gabinet tècnic del secretari general de
Finançament Territorial, director d'estudis tributaris i estadístiques de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària. Va ser Director de gabinet del secretari d'Estat d'Hisenda i
Pressupostos en el Ministeri d'Economia i Hisenda. També es Coordinador d’Economia
europea i internacional a la Fundación Alternativas.

Joan Rangel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Alta Direcció d´Empreses.
Alcalde de Caldes d´Estrac en dos períodes, el primer (1979-1987) i el segon (1991-2004). Va
ocupar la vicepresidència de la Diputació de Barcelona. Delegat del Govern a Catalunya (20042011). Diputat al Congrés dels Diputats (2011-2015). En l’actualitat es secretari de política
econòmica del PSC.

CLOENDA
José Montilla
Ha estat alcalde de Cornellà (1985-2004), president de la Diputació de Barcelona (2003-2004),
diputat al Congrés, i el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme (2004-2006). Escollit 128è
president de la Generalitat de Catalunya el 2006. Ha estat primer secretari del PSC 2000-2011 i
membre de l'Executiva Federal del PSOE des de 2000 fins a 2008. Actualment, compagina la
feina com expresident amb les funcions de president del grup parlamentari Entesa pel Progrés
de Catalunya al Senat. José Montilla és el president de la Fundació Rafael Campalans des de
novembre de 2014.
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