CURRÍCULUMS DELS PONENTS

Jornada Resiliència econòmica i urbana:
estratègies de transformació en ciutats
industrials
22 d’octubre de 2018
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PONÈNCIA: “Resiliencia Urbana frente al declive: una propuesta de interpretación“
PONENT: Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle
Doctor en Geografia, va ser professor de la Universidad de Valladolid,
catedràtic de Geografia Humana de la Universidad Complutense de Madrid i
professor d’investigació a l’Instituto de Economía, Geografía y Demografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Fou director de l’Observatorio Industrial de la Ciudad de Madrid. Actualment,
és Professor Honorífic del Departament de Geografia de la Universidad
Complutense.
La seva investigació s’ha orientat cap a la geografia econòmica, els estudis urbans i el
desenvolupament territorial. Les seves publicacions en aquesta última dècada analitzen les
transformacions econòmiques i el seu reflex en les àrees urbanes, juntament amb l’impacte social i
territorial de l’última crisi, així com la desigual capacitat de les ciutats per ser resilients. Per aquesta
tasca, l’any 2015 va rebre el Premio Internacional de Geocrítica.
És autor de diversos llibres relacionats amb aquestes temàtiques: “Organización industrial y territorio”
(1996, amb Inmaculada Caravaca); “Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global”
(1997); “El nuevo mapa geopolítico del mundo” (2011); “Atlas de la crisis. Impactos socioeconómicos
y territorios vulnerables en España” (2015, amb Luis Abad i Carlos Echaves) i “La telaraña financiera.
Una geografía de la financiación y sus crisis” (2018).
http://www.ub.edu/geocrit/mendez.htm
PRESENTA I DIALOGA: Silvia Cóppulo, periodista. Dra. en Comunicació. Directora de programes de
ràdio i televisió. Actualment, presenta ”El Divan” a TV3 i Catalunya Ràdio. Articulista a El Periódico.
Professora a la Universitat de Barcelona.

PONÈNCIA: “From dream to demo, from demo to business. How to do it?”
PONENT: Mark Cox
Llicenciat en Enginyeria i Tecnologia per la Universitat Tecnològica de
Eindhoven (EuT), Eindhoven, Països Baixos. Te una extensa experiència en
Consultoria de Projectes Industrials. Des de 1996 ha contribuït a la recerca,
disseny, desenvolupament i execució de més de 150 projectes d’innovació en
diversos camps de la indústria. Actualment, a la Universitat Tecnològica de
Eindhoven, és Gestor i Responsable de l’àrea de Projectes d’Innovació.
Les seves principals funcions i responsabilitats a la Universitat són: guia i assessora als estudiants en
el desenvolupament de nous negocis; supervisa els treball de tesi dels alumnes; executa investigacions
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per a petites, mitjanes i grans empreses; participa de forma activa, i en primera persona, a la
transformació singular de la ciutat d’Eindhoven, a través de diversos projectes de dinamització. Mark
Cox, també, col·labora en projectes d’innovació Europeus, com es el cas de “Triangulum”, del qual la
ciutat de Sabadell hi està adscrita, i en el que hi ha participat de forma activa.
https://www.tue.nl/en/employee/ep/e/d/ep-uid/19870720/
PRESENTA I DIALOGA: Alex Font, periodista especialitzat en informació econòmica. Cap d’Economia del
diari Ara des de 2013. Ha treballat a Bloomberg i a Expansión, i ha estat col·laborador de Catalunya Ràdio.

PONÈNCIA: “From Smart Cities to Smart Governance”
PONENT: Joan Enric Ricart
“Fellow” de la SMS i d’EURAM, és Professor de Direcció Estratègica i Director
de la Càtedra Carl Schroder a l’IESE Business School, Universidad de Navarra.
Durant 23 i fins el 2016, va ser Director del Departament de Direcció
Estratègica, Director del Programa Doctoral (1995-2006) i Degà associat
d’Investigació (2001-2006).
Va ser el President Fundador de l’Academia de Direcció Europea (EURAM),
President de la Strategic Management Society i Vicepresident de la Academia
de Dirección Iberoamericana; Director del Centro de Globalización y
Estrategia, Co-Director Acadèmic de l’IESE Cities in Motion i Director Acadèmic de l’UN Center of
excellence of PPP for Cities. També és membre de l’Advisory Board of the Future of urban
Development and Service Initiative of the World Economic Fórum.
El professor Ricart té una àmplia i reconeguda experiència internacional com a docent. Ha dirigit
nombroses tesis doctorals i projectes d’investigació.
Ha publicat nombrosos llibres i capítols de llibres, amb Edward Eldgar, J. Wiley and Sons, McGrawHill, NCC-Blackwell, Estudios y Ediciones IESE, i també articles i documents acadèmics en diaris
nacionals i internacionals, entre altres, Econometrica, European Economic Review, Journal of Finance
o la Revista Española de Economía, a més d’un important número de material per a la docència.
Actualment, les seves investigacions es centren en ciutats, models de negoci, disseny organitzacional,
el rol de la direcció general, i decisions d’offshoring d’ activitats de servei.
https://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/directorio-profesores/joan-enric-ricart/

PRESENTA I DIALOGA: Xavier Graset, periodista de televisió, ràdio i premsa. Llicenciat en Ciències de
la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigeix i presenta a Més 324 del canal
Informatius 3/24. Actualment, col· labora a El Punt Avui i Nació Digital.
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PONÈNCIA: “Claus per a un procés de resiliència a Sabadell”
PONENT: Manel Larrosa
Arquitecte. Doctorat ETSAB amb la tesi: "Un Model de la Forma Visual de
l'Arquitectura", de la que neix la publicació del llibre sobre el mateix títol (Editorial
Académica Española, 2013) Regidor d'Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell
(1979 i 1987).
Ha participat en diferents iniciatives i projectes de planejament urbanístic com la
Verda Sant Llorenç-Collserola, la Via Verda de Cerdanyola per l’ampliació de la
UAB o el Pla Estratègic de Terrassa. Forma part de diverses associacions com ara
Campanya Contra el Quart Cinturó, ADENC, "Sabadell Cruïlla" (2005-2007), "Via
Vallès" (2009). És membre de FEMVallès, plataforma impulsada i promoguda per les patronals CIESC,
Cecot, UEI i l'Associació Via Vallès. Ha publicat treballs diversos sobre urbanisme i és articulista en
diferents mitjans de comunicació locals i catalans.
PRESENTA i MODERA TAULA RODONA: Marc Basté, editor i Conseller Delegat del Diari de Sabadell.
Advocat i periodista, és empresari i fundador de diverses startups tecnològiques i de mitjans de
comunicació. Ha exercit de consultor de negoci i transformació digital en grans grups de comunicació
d’Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica.

TAULA RODONA SOBRE SABADELL I LA RESILÈNCIA: “Estratègies de transformació en ciutats
industrials intermèdies: el repte de Sabadell”
PONENT: Miquel Martí
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en direcció
i administració d'empreses per l'IESE. És l'actual president de Moventia,
i forma part de la tercera generació que lidera l'empresa familiar
fundada l’any 1923. Comença la seva etapa professional l'any 1978
compatibilitzant la seva formació acadèmica amb la seva experiència
professional accedint a tots els llocs de treball fins aconseguir la màxima
responsabilitat del grup.
Sota la seva direcció, Moventia ha viscut un moment de creixement i expansió mitjançant l'adquisició
d'altres empreses i actualment compta amb 4.000 col·laboradors que tenen com a missió donar
serveis de mobilitat a les persones. El Grup Moventia està format per dues activitats de negoci, una
dedicada al sector de la mobilitat pública i compartida (autobusos, tramvies i lloguer de bicicleta
pública) Moventis, i l’altra, la distribució i reparació de vehicles i motocicletes amb Movento.
En la seva trajectòria professional ha ocupat diversos càrrecs, actualment és Conseller de Fira de
Barcelona, President de la Comissió d'Infraestructures i Transport del Consell de Cambres de comerç
de Barcelona, Membre del Ple de la Cambra de comerç de Barcelona, Membre del Consell de Mobilitat
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de la Generalitat de Catalunya, Membre del Consell de Mobilitat de la ATM, President de la societat
Gestió i Promoció Aeroportuària, S.A., i Vocal Conseller de Faconauto, entre d’altres.
PONENT: Sebastià Jornet i Forner
Arquitecte-urbanista, membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,
el COAC. És professor Associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del
Territori i de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya. És membre del Comitè d'Experts per a la
reforma de la legislació urbanística a Catalunya i de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en representació de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC). També és President de l'Agrupació
d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC i professor de
diferents Màsters arreu de l’estat.
Ha rebut nombrosos premis d’urbanisme al llarg dels anys. Ha estat mereixedor en cinc ocasions del
Premi Catalunya d'Urbanisme, entre els que destaca, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls
i el de Terrassa. També ha guanyat el Premi Europeu d'Urbanisme 2010 (EUROPEAN URBAN AND
REGIONAL PLANNING ACHIEVEMENT AWARDS 2010), atorgat pel Consell Europeu d'Urbanistes pel Pla
de transformació del barri de la Mina, i ha rebut el Premi Urbanisme de la XI Biennal Espanyola
d'Arquitectura i Urbanisme 2011, pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló.
El seu despatx professional JORNETLLOP PASTOR arquitectes, del qual es soci fundador amb Carlos
Llop i Joan Enric Pastor, té més de 25 anys d'experiència i ha treballat en l’elaboració de molts
instruments de planejament general de diverses ciutats catalanes.

PONENT: Dr. Josué Molina
Director de l’ESDi, Escola Superior de Disseny adscrita a la Universitat Ramón
Llull, ubicada a Sabadell. És Doctor en Didàctica de les Ciències Socials, amb
premi extraordinari, per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en
Antropologia Social i Cultural per la UAB, també amb Premi Extraordinari de
Titulació. Amplia la seva formació amb un Màster de recerca en Ciutadania i
Drets Humans, on treballa en profunditat el tema de la vulnerabilitat i el
Màster de Formació de Professorat en l’especialitat de Geografia i Història.
El Dr. Molina ha participat en una desena de projectes de recerca, és autor de més de 10 publicacions
de caràcter científic i ha participat en nombrosos congressos, jornades i ponències. Durant la seva
etapa com a investigador a la Universitat de Barcelona, s'ha especialitzat en diverses temàtiques, entre
les quals destaquen: metodologies docents; la interculturalitat des d’una perspectiva amplia, que
inclou el diàleg entre institucions com a part de l’èxit educatiu i del desenvolupament comunitari
sostenible; l'Educació per a la Ciutadania Democràtica; les Representacions socials sobre la immigració
i els immigrants, sobretot en els estereotips i prejudicis dels adolescents; la comunicació efectiva en
contextos complexos, el patrimoni immaterial com a recurs educatiu i el disseny de recursos
educatius.
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PONENT: Marisol Martínez
Actualment, exerceix de Tercera Tinença d’Alcaldia de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat i Innovació a l’Ajuntament de Sabadell on s’ocupa
de la Regidoria de Comerç, Consum, Turisme, Esports i Eines
Comunicatives. Compromesa amb els drets humans, econòmics i
socials, i de solidaritat, des de jove, ha defensat aquests drets amb la
seva participació en el món social i sindical, i també amb el seu lligam
al món de la política.
També ha treballat al sector tèxtil de Sabadell i en el món del lleure i l’esport. Ha estat secretària
d’Acció Social en el món sindical i representant del sector tèxtil i químic a nivell estatal. Aquest bagatge
sindical i la seva formació en drets laborals i mètodes d’organització li han donat eines de
coneixement sobre la gestió pública, la negociació col·lectiva i el diàleg, així com la gestió d’equips
humans.
Marisol reconeix que «el meu fonament i la meva força prové de la meva família: estic orgullosa de
ser mare de dos joves i àvia de dos nets meravellosos». Li encanta Sabadell, la seva ciutat. És una gran
coneixedora de la seva realitat econòmica i social. Sempre ha apreciat la riquesa de la diversitat
sabadellenca i està convençuda que, a Sabadell es pot generar nombroses oportunitats de prosperitat.
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