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— WHO IS WHO —

1. Formació i capacitació digital
Mara Balestrini, periodista multimèdia
experta en estratègies tecnològiques i
innovadores a la BID Lab del Banc Interamericà
de Desenvolupament. Col·labora amb nombroses
entitats com CCCB o IdeasFor Change, Digital
FutureSociety, entre d’altres.

Anna Grau, enginyera i cofundadora de
Young IT Girls, és consultora digital d’Avanade,
membre de la BIT Habitat i fou responsable de
sostenibilitat i innovació per ESADE Creapolis, i
s’especialitza en SmartCities.

Cristina Colom, directora de la Digital

Antonio Gutiérrez Rubí, assessor

Future Socity de la MWCapital. D’experiencia
pública i privada, el seu camp de treball és
l’impacte de la revolució tecnològica a la
societat i l’economia.

en comunicació i fundador de l’empresa
Ideograma, compta amb una llarga experiència
de projecció internacional abordant la nova
política i noves tendències de transformació
social.

2. Suport a l’emprenedoria i la competitivitat empresarial
Ignasi Costas, expert en processos
d’emprenedoria i aliances estratègiques, és
membre fundador i responsable de l’àrea
de Relacions Internacionals, Innovació i
Emprenedoria a DWF-RCD, així com membre
del Centre de Pràctica Legal a Harvard.

Carlos Trenchs, cofundador d’Aldea
Ventures, fou director general de Caixa Capital
Risc. Llicenciat en Administració d’Empreses
per la UB i MBA per ESADE i NYU, ha focalitzat
la seva carrera professional en les start-ups
tecnològiques.

Yolanda Pérez, és directora de
BStartup, el programa d’acceleració de
Banc Sabadell. Fou directora de creixement
empresarial, incubadores i Parc Tecnològic de
Barcelona Activa.

Laura Urquizu, CEO de RedPoints amb
oficines a Barcelona, Nova York i Salt Lake
City, i una de les 50 dones més influents de la
indústria tecnològica europea. El seu camp
de treball es focalitza en la transformació i
internacionalització de les empreses.

Carlota Pi, enginyera industrial, és CEO i
fundadora de l’energètica i renovable Holaluz.
“Alumni” de Barcelona Activa, és un referent en
el sector i en els processos de gestió, innovació
i transformació intensiva.

Aleix Valls, CEO i fundador de
LiquidLabVentures i senior business advisor
a Colonial, és matemàtic, enginyer i doctorat
en mecànica computacional. La seva carrera
professional passa per Accenture o la MWC, amb
un paper destacat com a impulsor del 4YFN.

Josemaría Siota, director de

l’Entrepreneurship and Innovation Center de
l’IESE i membre del World Economic Forum’s
Expert Network. Investigador d’open innovation i
transferència tecnològica, és un dels principals
referents en corporate venturing.

3. Protecció del treball i foment de l’ocupació de qualitat
Margarita Arboix, catedràtica i doctora

Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de l’UAB. Ha
impartit docència al estudis de Dret, Ciències
Econòmiques i Empresarials, Ciències del
Treball i ADE. És autor de destacats assajos
sobre drets laborals i protecció social dels/les
treballadors/es.

Elena Costas, doctora en Economia i
sòcia fundadora de KSNET. Ha treballat com
investigadora a la UAB, i al Banc Interamericà
de Desenvolupament. També ha estat analista
de polítiques a l’OCDE. És editora de Politikon.

Luz Rodríguez, catedràtica de Dret del
Treball i de la Seguretat Social, especialista
en institucions de mercat de treball per la OIT
i experta en digitalització i treball, impacte
del 4.0 sobre l’ocupació, relacions laboral i
protecció social.

de Ciències Biològiques per la UAB, desenvolupa
la seva carrera en l’àmbit de la farmacologia i crea
el Servei d’Anàlisi de Fàrmacs. Després d’una
etapa vinculada al servei públic, és rectora de la
UAB fins el 2020.

4. Proximitat i cohesió social
Oriol Estela, professional centrat en
desenvolupament econòmic local, actualment
és coordinador general del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona i de la Càtedra
Barcelona Activa-UPF de Política Econòmica
Local.

Eloi Serrano, director de la Càtedra
d’Economia Social Tecnocampus Universitat
Pompeu Fabra, és doctor en Història
Econòmica, investigador del CIDOB i expert
en els processos d’internacionalització de les
empreses.

Guernica Facundo, especialitzada en
l’àmbit de l’emprenedoria i l’Economia Social a
Catalunya, espacialment focalitzada en dones
emprenedores. Actualment és coordinadora
de LabCoop, cooperativa que acompanya nous
projectes de l’ESS.

5. Nous pols econòmics de desenvolupament territorial i sectorial
Pilar Conesa, actual presidenta del
comitè empresarial de la BIT Habitat. Amb
més de 20 anys d’experiència en el sector TIC
i pionera en l’impuls de les Smart Cities, és
fundadora d’anteverti, directora de l’Smart City
Expo World Congress.

Xavier Izquierdo, arquitecte tècnic i

Pere Condom, enginyer industrial i
cap de l’oficina d’investigació i transferència
tecnològica de la UdG. Ha realitzat projectes
relacionats amb la política d’innovació, parcs
científics i les inversions tecnològiques. També
ha gestionat grans infraestructures públiques
d’investigació.

Alessandro Manetti, CEO de l’Institut

Ramon Gras, investigador en innovació

José Moisés Martín, expert en
economia, finances i polítiques públiques,
compta amb una llarga trajectòria professional
d’àmbit internacional en organismes
multilaterals, no governamentals i privats. És
director de la Red2Red per assessorar el sector
públic sobre els reptes del 2050.

urbana a Harvard, dissenyador de ciutats
i enginyer de Camins, Canals i Ports de
Barcelona. És cofundador de la start-up
Arethian Urban Analytics and Design, centrada
en temes de desenvolupament urbà.

expert en administració pública i Smart Cities,
és director del Master International Smart
City -ZIGURAT-, fundador de la consultora
360smartminds i de Knowurbannet.

Europeu del Disseny, és sociòleg de vocació.
La seva carrera professional aborda el món del
disseny, la creativitat i les noves tendències
de la societat contemporània aplicades a les
àrees de formació, recerca i desenvolupament
de projecte.

6. Representants de Barcelona Activa
Félix Ortega, director general de Barcelona

Activa, és llicenciat en Dret per la UB, Media
MBA en Gestió d’Empreses Audiovisuals per la
URL, i amb un postgrau sobre Societats i Experts
Tributaris, per la Fundació Universitària Sant Pau
– Abat Oliva. Ha estat gerent d’Empresa, Cultura i
Innovació a l’Ajuntament de Barcelona.

Àfrica Cardona, sotsdirectora executiva
d’Estratègies de Foment de l’Ocupació, és
llicenciada en Ciències Polítiques per la UB, i
amb diplomatures en Gestió i Administració
Pública a la UPF, en Desenvolupament
Econòmic Local a la UB i en Competitivitat i
Estratègia Regional a la UPC.

Pep Marquès, director corporatiu de

Cristina Gil, directora operativa de

Desenvolupament Organitzatiu, és llicenciat
en Economia per la UAB, i té un PDD per
IESE i un màster en Filosofia per a La Salle
i màster Desenvolupament Organitzatiu i
Consultoria de Processos GR Institute. Ha estat
director executiu de Promoció Econòmica,
director d’Administració i Finances i director
d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

Lorenzo di Pietro, director executiu
d’Emprenedoria, Empresa i Innovació, és
llicenciat en Economia per la Sapienza, Roma,
i té un postgrau en Gestió i Resolució de
Conflictes per la UB, és màster en Polítiques
Públiques i Socials per la UPF i PDD per IESE.
Ha estat director de Capital Humà i director
operatiu de Capacitació Professional i Ocupació
de Barcelona Activa.
Paco Ramos, director executiu
d’Estratègia de Foment de l’Ocupació, és doctor
en Dret per la UB, sociòleg per la UAB, màster en
Desenvolupament Local per la UB i en Polítiques
Públiques per la UPF. Ha estat assessor de
direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya
i actualment és assessor de Polítiques
d’Ocupació per la Diputació de Barcelona, a més
d’autor de nombrosos articles i docent.

Projectes Internacionals, és llicenciada en
Història Contemporània i té un postgrau de
Relacions Internacionals per la fundació CIDOB
i de Business Management a la IDEC-UPF.

Pau Solanilla, comissionat de Promoció
de Ciutat, és expert en comunicació estratègica,
diplomàcia corporativa i reputació. Ha estat
director de la Digital Future Society de la MWC i
assessor en el Parlament Europeu i per la UE en el
Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació.
Miquel Rodríguez, comissionat de

l’Agenda 2030, és llicenciat en Economia per
la UAB, té un màster en Administració Pública
per la UPF, un PDD a IESE i un màster en Gestió
Estratègica del Coneixement i la Informació a
la UOC. Ha estat director del Fòrum Econòmic
Internacional de Logística a IESE.

Emília Pallàs, directora executiva de
Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat,
és psicòloga i màster en Polítiques Públiques i
Socials per la UPF i John Hopkins University. Ha
estat subdirectora general de Polítiques Laborals
per a la Diversitat de la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats de la Generalitat de Catalunya.
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