
- -Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la 

Universitat Politècnica de Catalunya.

La meva vida laboral des de 1991 està vinculada 

a la consultoria de Serveis TIC, actualment com 

a Manager de Prestació de Serveis (Service De-

livery Manager) a Accenture.

Pare d’una filla amb Paràlisi Cerebral, alumna 

de l’Escola d’Educació Especial des de 2004, 

he format part de la Junta Directiva d’Aspace 

des de 2009 fins a l’actualitat com a patró de 

la Fundació Aspace Catalunya, amb la voluntat 

de treballar per anar millorant els serveis que 

necessiten les persones amb paràlisi cerebral i 

altres discapacitats.
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Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 

per la Universitat de Barcelona.

Ha desenvolupat la seva vida laboral des de 1971 

en diferents empreses del sector elèctric català 

que ara formen l’actual Endesa. Va exercir els càr-

recs de cap de Comptabilitat de Hidruña, Enher 

i Fecsa-Enher, de responsable de Nous Procedi-

ments del Centre Comptable de Endesa i com-

pletant la seva vida laboral com a mànager de la 

matriu Enel sent el Director de la Unitat de Control 

Intern i Processos per a Espanya.

Està vinculat a Aspace des de 1993, sent membre 

dels òrgans de govern des de 1998 i és pare d’un 

fill que gaudeix dels serveis de la Fundació a la 

Residència CIM.

President

Vicepresident Vocal Vocal

Secretari i no patró

Vocal Vocal Vocal

Llicenciat de Medicina i Cirurgia per la Facultat de 

Medicina de Barcelona l’any 1985. Especialitat en 

Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital de Sant Joan 

de Déu de Barcelona (1985-1989). Especialitat en 

Medicina del Treball per la UB  (1987-88). Forma-

ció en gestió hospitalària  UCH (1998-99).

Actualment i des de 2008 és el Director general 

de la Fundació Aspace Catalunya.

Anteriorment, va exercir de Metge Resident del 

servei d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu de Barcelona (1985-1989); de 

metge adjunt del mateix hospital 1989/90; de cap 

de servei del programa sanitari del Departament 

de Justícia de Catalunya (1989-1998); de director 

assistencial dels serveis provincials de la congre-

gació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat 

Cor de Jesús (1998-2004); i de director mèdic 

de l’Hospital de Sant Rafael de Barcelona (2004-

2008).

Professionalment sempre vinculat al món de 

l’educació amb diferents responsabilitats actual-

ment és Director de Coneixement i recerca de la 

Fundació Catalunya La Pedrera. 

Compromès socialment i en especial en el món 

de la discapacitat ha estat membre de la Junta 

directiva d’ASPACE des de l’any 2000 de la que 

en va ser President des del 2010 fins el 2017. Ha 

format part de federacions i entitats nacionals i 

internacionals i ha estat president de la societat 

internacional de paràlisi cerebral des del 2008 fins 

el 2012 i actualment com a patró de la Fundació 

ASPACE Catalunya amb la voluntat de treballar 

per aconseguir defensar els drets i aconseguir mi-

llorar els serveis que necessiten les persones amb 

discapacitat i el seu entorn. Ha estat pare d’una 

filla amb Paràlisi Cerebral.

Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barce-

lona. Farmacèutica Especialista en Farmàcia Hos-

pitalària.

Actualment i des de 2016 és Degana a la Facultat 

de Ciències de la Salut Blanquerna (Universitat 

Ramon Llull) i Professora Titular a la Facultat de 

Ciències de la Salut Blanquerna (Universitat Ra-

mon Llull).

Anteriorment, ha exercit de Farmacèutica adjunta 

al Servei de Farmàcia del Hospital San Rafael de 

Barcelona (1984-2006); de Coordinadora de Qua-

litat i Seguretat del Pacient a l’Hospital de Sant 

Rafael de Barcelona (2006-2012); de Directora 

del Servei de Farmàcia al Grup Mutuam de Bar-

celona (2012-2016); així com també de professora 

associada al Departament de Físico-Química de 

la Facultat de Farmàcia a la Universitat de Barce-

lona, (1992-2008) i de Professora associada a la 

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la 

Universitat Ramon Llull (1992-2016).

Metge, especialitzat en Medicina Tropical (UB) i 

en Gestió Sanitària (ESADE)

Des de 1983 i fins a l’actualitat, ha dirigit diverses 

organitzacions sanitàries, algunes vinculades a 

col·lectius especials: Fundació Hospital Sant Pere 

Claver BCN (1983-87); Direcció Programa Altebrat 

/Móra d´Ebre/D. Sanitat (1987-89); Hospital Sant 

Camil /St. Pere Ribes (1989-90); Programa Sani-

tari D.G. Serveis Penitenciaris/D. Justícia (1990-

96); Hospital Matern-infantil Sant Joan de Deu/ 

Esplugues (1996-98); Gerència A. Psiquiàtrica i 

S. Mental/CatSalut (1998-04); Hospital Sant Ra-

fael/ GGHHSCJ (2004-07); Hospital d´Igualada/

CSA (2007-12); Àrea Sanitària/Grup MUTUAM 

(2012-actualitat).

Actualment també és patró de la Fundació MU-

TUAM Conviure; secretari de la Junta Directiva 

d´AIS (Atenció i Investigació en Socioaddiccions); 

secretari de l’associació GASSIR (Grup Atenció  

Sanitària i Social d’Immigrants i Refugiats) i mem-

bre de l’associació CHARIS/Barcelona-Montpeller.
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