
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 
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Historial Professional 
Actualment: Director del Centre d’Estudis Internacionals (CEI) 

President de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en representació de CaixaBank. (2012-2020) 
Subdirector General de CaixaBank (fins al gener del 2019)  
Director de l’Observatori dels ODS i les empreses espanyoles, de la Fundació Bancària “la Caixa” amb ESADE com a responsable acadèmic. 
Membre del Consejo Internacional del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2012-2015) 
 

Historial Acadèmic 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. 
Professor titular en excedència de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. 
Censor Jurat de Comptes. 
Idiomes: Català, castellà, Anglès (nivell alt), Francès (nivell mig) 
 

Publicacions 
Autor i coautor de diversos llibres, així com de nombrosos articles sobre economia en revistes especialitzades i premsa. Des de l’any 2010 he publicat dos llibres sobre 
Economia sostenible inspirats en l’experiència en Red Española del Pacto Mundial i la gestió de la Responsabilitat Corporativa de CaixaBank. 
Els més recents: 

- Emprender con Responsabilidad (coautor amb Norbert Bilbeny) Ed. LID (2012) 
- Tréboles de cuatro hojas. Ed. LID (2015) (Hi ha versió en anglès) 

 


