
Barcelona Breakfast celebra 15 anys al costat de 
l’economia del coneixement 

 

L’acte de commemoració del 15è aniversari comptarà amb la 
ponència del Sr. Ramon Pastor , vicepresident i director general de 
Hewlett Packard, i amb les intervencions del Sr. Xavier Marcet , 
primer president i membre fundador del Barcelona Breakfast, del Sr. 
Joan Majó , president del Cercle per al Coneixment i membre de la 
junta de la Societat Econòmica d’Amics del País (SEBAP), i del Sr. 
Enric Fossas , rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
 
El proper divendres 22 d’abril, de 8h30 a 10h, tindrà lloc a l’Aula Màster de la UPC, 
Campus Nord (C/ Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona), l’especial Breakfast en 
commemoració als 15 anys de la fundació del Barcelona Breakfast. L’acte vol ser un 
punt de retrobada dels antics membres i amics i, alhora, un impuls per rellançar i 
projectar  el Barcelona Breakfast del futur, amb nous reptes i objectius, considerant que 
les propostes i finalitats fundacionals continuen vigents, que la tecnologia facilita un 
nou model d’economia del coneixement i que els models “smart” han de compatibilitzar 
el desenvolupament econòmic, social i humà. 
 
En aquest Breakfast d’aniversari es comptarà amb la ponència del Sr. Ramon Pastor, 
vice-president i director general de Hewlett Packard, i amb les intervencions del Sr. 
Xavier Marcet, primer president i membre fundador del Barcelona Breakfast, del Sr. 
Joan Majó, president del Cercle per al Coneixement i membre de la junta de la SEBAP, 
i del Sr. Enric Fossas, rector de la UPC. L’acte també aplegarà personalitats i 
institucions rellevants del món empresarial i acadèmic català. 
 
Barcelona Breakfast per a l’Economia del Coneixement es va fundar el 2001 de la 
mà d’un grup d’emprenedors, directius i tecnòlegs que van unir esforços i recursos per 
crear un espai de debat sobre la nova realitat que oferien les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC) en el desenvolupament econòmic. Van entendre que la 
societat industrial tradicional estava en una transformació que permetia afegir valor 
econòmic i humà a la societat catalana. Amb aquesta missió van crear una plataforma 
oberta de debat i opinió entre la universitat, les administracions i el mercat. Les seves 
accions es concretaven en unes sessions en format esmorzar-conferència, organitzades 
conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a la seu del 
Rectorat de la pròpia UPC, on un ponent de renom en el sector obria una rica tertúlia 
d’interacció que brindava l’oportunitat de fer xarxa al voltant d’aquest nou sector 
econòmic emergent. 
 
 
 
 
 


