
Candidatura Junta Cercle per al Coneixement període setembre de 2004 – setembre 2007
Nom Proposat per: Empresa d’activitat

Antoni Garrell President Fundació FUNDIT/ESDi Enginyer Industrial a la U.P.C, 1975, Màster en Gestió i Administració, realitzà els estudis
de doctorat en Sistemes de Suport en la Presa de Decisió. Ha desenvolupat una intensa
activitat professional al llarg de mes de 22 anys en el l’àmbit de la tecnologia
computacional aplicada a la producció, la gestió, el marketing i els continguts. Actualment
és Director General de la Fundació ESDI, prèviament fou Director General de la
Fundació Universitat i Tecnologia La Salle. Amb anterioritat ocupà diverses posicions en
empreses com La Caixa, Calfinsa, Arthur Andersen etc. Autor de diversos articles i llibres
sobre temes de disseny, sistemes digitals i multimèdia, tals com: Disseny de Sistemes
Digitals (1992), Multimèdia Motor de Progrés (1997), Sistemes Digitals i Sistemes
Programables, Introducció al disseny (1999), El futur del disseny (1999). Va ésser
fundador de la Revista Tecnològica INPUT, és director de la col·lecció Papers per a
debat. Quant a l’activitat institucional ressalta: patró de la Fundació Real Monestir Santa
Maria de Poblet, de la Fundació Viure la Mediterrània, de la Fundació Cercle per al
Coneixement, amb anterioritat fou patró de la Universitat Privada Ramon Llull, i president
del Consell executiu. Membre Fundador del Cercle per al Coneixement.

Salvador Estapé Secretari General Policy Laboratoy, S.L. És Doctor (Ph.D.) en Història i Civilització per l'Institut Universitari
Europeu de Florència (1998). Màster en Història Econòmica per la Universitat
de Barcelona (1992) i Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat
Autònoma de Madrid (1988). Ha desenvolupat la seva carrera professional en els
àmbits de l'empresa privada, la universitat i l'administració pública asumint carrecs de
responsabilitat en l’àmbit de direcció. A l’any 2004 es constitueix The Policy Laboratory a
Barcelona, del qual entra a formar part com a soci fundador.

Esteban Gómez Vice-secretari Gral Sponsor Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (U.A. de Madrid, 1985), Actualment
és soci de l’empresa SPONSOR dedicada a la Implantació d’Estratègia i Gestió del
Canvi. Abans va ésser director General de Medià Planning Group a Espànya i
desenvolupà la tasca a New York com Country Manager del 99 al 2001. També va ésser:
Director de Desenvolupament de Negoci de US WEST, i Director general Cable i
Televisió de Catalunya (CTC), Grup Telefònica: Director Adjunt de Filials participades.
També ha desenvolupat activitat professional en l’àmbit financer en empreses com
Analistas Financieros Internacionales (AFI): Director de Anàlisis Bursátil, Midland Bank
PLC., i en Mallinckrodt INC. St. Louis, MO (USA).
 



Blanca Pons Com vocal
d’interrelació
associats

Cambra Comerç BCN Llicenciada en Administració i direcció d’empreses per ESADE, 1999; ha estat vinculada,
des de l’inici de la seva carrera professional, al desafiaments arrelats a la Societat del
Coneixement. Actualment col·labora amb la Cambra de Barcelona en l’àmbit de la
internacionalització, assumint la responsabilitat de les actuacions en nord Amèrica,
anteriorment treballà en l’Associació Espanyola de Comerç electrònic, i en DELL França
a Montpellier. 

Santiago Sarda Tresorer F.C.C. Enginyer Industrial per la E T S I I B. Actualment és Director Zona FCC Construcción,
S.A. L’activitat institucional es significativa a destacar: President de la Comissió de
Patrimoni de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. President de la
Fundació Privada Cercle per al Coneixement. Cònsol del Consell de Vint del Consolat de
Mar de Barcelona. Vice-President de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
Membre de la Junta Directiva de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, de la
Federació d'Entitats Empresarials de la Construcció, Vocal de la Junta Directiva de la
Confederació Catalana de la Construcció, Membre del Ple del Patronat de la Fundació
ITEC, Membre del Consell Assessor de l'Escola d'Arquitectura La Salle. També
representa a la Cambra de Barcelona en diverses Fundacions i Patronats com: Fundació
Universitat Nova (UPF), Fundació Narcís Monturiol (Universitat Tècnica d'Estiu de
Catalunya) i la Fundació Bosch i Gimpera (UB). Membre fundador del Cercle per al
Coneixement

Antoni Farrés Vocal Farrés Assessors, S.L. Llicenciat en Dret, exerceix d’advocat del 1971 a 1979, aquest any es elegit Alcalde de
Sabadell, lloc que ha ocupat fins al 1999. Durant aquest període va ser Diputat
Provincial, President del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Diputat al Parlament de
Catalunya, durant la IV legislatura, President–fundador de LOCALRET, membre del
Consejo Federal de la FEMP i Vice-president de la Federació de Municipis de Catalunya,
també del 1994 a 1999 fou membre Consell Social de la UAB. A partir del 1999
desenvolupa la seva activitat professional com consultor en temes d’administració Local i
noves tecnologies, és administrador de l’empresa de Farrés Assessors, SL. I ha estat el
responsable àmbit municipal del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Membre
Fundador del Cercle per al Coneixement.

Joaquim Català Vocal BBR Enginyeria i
consultors

Enginyer per la (UPC), PDG IESE, i Marketing EADA. Actualment és gerent de BBR
Ingeniería de Servicios S.L, i Soci Director de BBRC Consultors, Gerent de BBTech S.L..
La llarga experiència en el camp de la tecnologia el portà, amb anterioritat, a ésser
Conseller Delegat i Director General de Silicon Graphics Iberia S.A. Abans Director
Comercial de Hewlett Packard Española, i Director General de Cray Research Iberia S.A
durant 7 anys, Membre Fundador del Cercle per al Coneixement.



Jordi Romà Vocal Simbec Ibèrica Sl; 

Helix 3C

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, involucrat en
la recerca biomèdica durant els últims 20 anys tant en grans multinacionals de la
indústria farmacèutica, com en llocs de responsabilitats a la sanitat pública, aconseguint
una xarxa de treball en l’àmbit europeu. Actualment la seva activitat professional esdevé
en dos ‘microespècies en xarxa’ una dedicada a impulsar la societat del coneixement
com el valor fonamental de les societats prosperes del segle XXI, i un projecte
empresarial en el mon de la recerca en farmacologia, empresa en xarxa que treballa en
un marc internacional i que es basa en col·laborar per competir amb i entre altres
empreses en una xarxa global, actualment des de Corea a Xile

Alberto Sanfeliu Vocal UPC
Institut Robotica.

Enginyer Industrial per la UPC, Doctor per la mateixa universitat al 1982. Del 1979 al 81
investigador la Universitat de Purdue, EE.UU. Al 1981, s’incorporà a la U. P. C.,
actualment es Professor Titular en el Departament de “Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial”. Del 1975 al 95 fou investigador en el “Institut de
Cibernètica” i actualment en “Institut de Robòtica i Informàtica Industrial”, del que va se
membre fundador. Va rebre el 3r Premi a la Tecnologia atorgat per la Generalitat de
Catalunya i és Fellow de la Internacional Association for Pattern Recognition. Editor
Associat de 5 revistes científiques internacionals, i Co-Editor invitat en un número
especial en la revista Pattern Recognition. Ha publicat uns 200 articles en revistes, i
capítols de llibres, editor i autor de 15 llibres. Investigador Principal en 13 projectes de
I+D, sis Europeus. Co-autor de varies patentes internacionals (Europa i USA) en
tècniques de control de qualitat basades en visió por computador. Director de diversos
projectes industrials d’automatització de línies de classificació y encaixada per la
indústria tèxtil i de sistema de gestió electrònica de documents. Revisor de 7 revistes
internacionals, evaluador de projectes europeus (FP6-CEE), de projectes de la ANEP, i
de projectes de la CICYT. Membre del Panel d’experts de la COTEC i va formà part de la
comissió per el nou Pla Nacional de I+D+I 2004-2007. Fou membre fundador i el primer
president de la Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de
Imágenes, i President del Technical Committee on Syntactic and Structural Pattern
Recognition de la International Association of Pattern Recognition. Fou membre fundador
i primer Responsable del Grup de Recerca “Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents (VIS)”
de la U.P.C.. Ha estat president de diversos congressos internacionals, actualment és
Co-Presidente de la 9th Iberoamerican Congress in Pattern Recognition a celebrar en
Mèxic En l’àmbit de l’empresa, va fundà i dirigí la empresa Cognivision Research que
disposa de varies patents en Europa i EE.UU que desenvolupa una significativa activitat
en instal·lacions industrials.



Josep Pallarès Vocal Roca Corporació
Empresarial

Enginyer Aeronàutic per la ETSIA de Madrid i Diplomat en Administració d’Empreses per
ESADE. En l’actualitat es Director d'Organització e Informàtica de Roca Corporació
Empresarial S.A.. Ha desenvolupat càrrecs de direcció en l’àmbit de la innovació
tecnològica i la computació en diverses empreses, entre elles cal destacar CGI, Director
Barcelona; Colomer Munmany S.A, Director Procés de Dades, CASA, Material Review
Board. Participa en diverses organitzacions educatives, socials i culturals, entre elles la
Fundació per l’Escola Superior de Disseny ESDi de la qual és membre del consell
executiu.

Rodolfo Fernández Vocal Miliners Advocats Llicenciat en dret el 1988 per la Universitat de Barcelona; s’especialitzà en dret mercantil
i en dret de les tecnologies. Al 2004 co-fundador del despatx MILINERS Advocats i
Assessors Tributaris del que és responsable del departament de dret mercantil i del
departament de tecnologies de la informació. Amb anterioritat fou advocat associat a
Martí & Associats, i des del 1998 advocat a “Brosa Advocats i Economistes”, soci des del
2002, on dirigí el departament de Tecnologies de la Informació. És vocal de la Comissió
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Il·lustre. Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Membre de l’International Bar Association i del seu Comitè de Business Law, membre de
la Comissió Legislativa de l’Associació Espanyola de Comerç Electrònic, i, des de 2003,
vocal de la junta directiva de l’associació Cercle per al Coneixement. Imparteix classes i
conferencies a diverses universitat i institucions, Autor de diversos treballs, llibres, i
monografies especialitzades i d’articles de premsa econòmica.

Rafael Suñol Vocal Aurica SCR

(Banc Sabadell)

Llicenciat en CCEE-1969, ADE-ESADE 1980, PADE-IESE 1999, actualment és conseller
delegat d’AURICA XXI, i de les societats participades. Conseller de PEUGEOT España.
Anteriorment fou soci de Socios Financieros, S.A., President d’ Activa Ventures,
S.G.F.C.R., vice-president de FECSA, i conseller d’ ENDESA. Del 1977 a 1983 fou
Director General Adjunt de GDS, i del 83 al 88 President del Banco De Crédito Industrial,
President de la Sociedad de Fomento Empresarial, Conseller del ICO, Conseller Delegat
del Banco de Fomento del 1989 al 93. Entre altres càrrecs de responsabilitat cal
destacar: President de Crédito&Docks i de Dinvergestión, President de COBRHI,S.A. i
d’Ericsson Innova. Quant a l’activitat docent e institucional a ressaltar: Membre e la Junta
Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros, professor en el Institut
d’Empresa, Secretari General del Cercle d’Economia (1971-77), vice-president de la seva
Junta Directiva i Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Membre Fundador del
Cercle per al Coneixement.



Xavier Castillo Vocal Tempus 21  Ph.D. en Computer Engineering por la Carnegie-Mellon University, Master en Direcció
de Empreses por el IESE e Ingenier de Telecomunicació por la Universitat Politècnica de
Barcelona. Ha desenvolupat una intensa activitat professional al llarg de mes de 20 anys
en el sector de las Telecomunicacions y Tecnologies de la Informació a nivell de Direcció
General, Comercial y de Marketing. Fins a la seva incorporació a Tempos 21, va ésser
Director Comercial y de Marketing de Retevisión. Anteriorment fou Director Comercial y
de Serveis de BT Telecomunicaciones y Director Comercial de BT Worldwide. També ha
ocupat posicions directives en Data General en España y Portugal. 

Santiago Montero Vocal Colt España, SA Es enginyer Industrial per Barcelona 1973 i Perit Industrial per Terrasa 1968. Director
General de Colt España SA. Enginyeria de Instal·lacions, i membre del Consell de
Direcció del Grup Acieroid. ( Majoritari a Colt España ). Des de 1992 és el delegat
d’Aenor al Comitè Europeu de Normalització (CEN) en Protecció Contra Incendis, i
membre del Comitè Executiu de la Mútua dels Enginyers Industrials de Catalunya. Del
1996 al 2002 fou president de Tecnifuego-Aespi, (Associació Patronal de empreses de
Protecció contra Incendis a Espanya), Es autor de diversos treball com "Informe Projecte
Fira 2000", Cambra de Comerç de Barcelona-1992; "Infraestructures en relació al
Programa Estratègic per Catalunya" (on el que s’evidenciava la pèrdua de pes de decisió
català) Cambra de Comerç de Barcelona-96; "Infraestructures de Transport. Cas Català"
Diputació de Barcelona-2001.

Joan Monràs Com responsable
e-CperC

Universitat. Barcelona Estudiant del darrer curs de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Combina els
seus estudis amb col·laboracions docents a (classes d’informàtica a l’escola Aula de
Barcelona) i amb la publicació d’articles d’història a la revista “L’avenç” i la publicació
quinzenal de breus articles d’actualitat al “Dossiertecnològic”. Es coordinador de la
revista e-CperC del Cercle des de la seva creació.

Ramon Sanguesa En qualitat de
coordinador 
Àmbit de 
Ciència / 
Tecnologia /
Disseny.

U.P.C. 
(Facultat Informàtica)

Llicenciat en Informàtica al 1989, Doctor en Informàtica, UPC 1997. Màster en
Comunicació de la Ciència, UPF 1997. Actualment vice-degà d'Innovació i Relació amb
Empreses a la Facultat d'Informàtica, ha col·laborat en diverses universitats i
desenvolupà activitats de recerca al CSIC entre 1989 i 1991. També va treballar a Apple
Computer International (Programa de Desenvolupament de Software Educatiu pel
Consorci Universitari Apple WorldWide). Des del 1998 treballa sobre tecnologies de
suport a la gestió del coneixement i els aspectes socials i culturals de la innovació a la  



societat del coneixement. A partir del 1999 participa en el projecte i2CAT portant la
coordinació del desenvolupament d'aplicacions avançades i actualment és membre del
Comitè Tecnològic de la Fundació i2CAT on és el responsable del projecte GRIDCAT
d'infrastructures de coneixement d'altes prestacions. Té publicats dos llibres i unes 50
ponències i articles en congressos i revistes internacionals. Membre fundador de la
Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA) de la que n'ha estat Vice-president.
És assessor de les accions de Knowledge Management dins el programa de tecnologies
de la Societat de la Informació (IST) de la Unió Europea. 

Enric Canela En qualitat de
coordinador de
L’àmbit de 
Formació i Cultura

Universitat Barcelona llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (1972) i doctor en Química
(Bioquímica, 1976). Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular. És autor de més de
120 articles en llibres i revistes científics de rellevància internacional. És membre de
diferents societats científiques i entre el 1991 i 1995 va ser vicepresident de la Societat
Catalana de Biologia i actualment és el president de l’associació ANIS – Àgora: nutrició i
salut. Secretari del comitè científic de la Fundació Cercle per al Coneixement. Membre
del consell d’administració de Catalana de Màrqueting Telefònic i de President del Cosell
d’Administració de Biomon. Des del juny del 2002 és membre, designat pel Senat, a
proposta de CiU, del Consejo de Coordinación Universitaria. Amb anterioritat ha estat
vicepresident, posteriorment president, de la divisió de Ciències Experimentals i
Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, vicerector d’Economia i Organització de la
Universitat de Barcelona, i patró de diverses fundacions entre elles: Parc Científic de
Barcelona, UB Mèdia, Bosch i Gimpera, etc.

Albert Pelach Vocal Enciclopèdia Catalana Economista per la UAB i especialitzat en economia agrària per la Michigan State
University. En l’actualitat es el direcció general d’Enciclopèdia Catalana, anteriorment, i
també en el mon editorial, director del Círculo de Lectores (Grup Bertelsmann). Amb
anterioritat va desenvolupar diverses funcions en el sector agroalimentari durant mes de
15 anys, també ha estat involucrat en temes d’e-learning i gestió del coneixement a
traves de l’empresa Triagonal, membre del Cercle per al coneixement des de la seva
fundació del qual manifesta: “com a ciutadans tenim el deure de participar a la vida
col·lectiva i el Cercle per el Coneixement es una bona plataforma per fer avançar la
societat del coneixement”. Barceloní fill de pare gironí i mare indocatalana.


