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16:00 Recepció

16:15 Benvinguda
  Ramon Alemany Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
  Lurdes Jordi Directora d’Innovació i Transferència de Coneixement de la Fundació  
  Bosch i Gimpera
  Ana Maria Lauroba Directora del Dpt. de Empresa
  Jaume Valls Director de la Cátedra d’Emprenedoria

16:30 "Tecnologies exponencials i innovació disruptiva"
  Xavier Ferràs Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya 

17:15 Pausa café

17:30 Taula rodona 
  Gabriele Palma Director de Màrqueting SEAT
  Alex Almendros Director Tècnic i de Qualitat de FLAMAGAS
  Joaquín Serra Conseller i Director de Relacions Institucionals de Natura Bissé
  Antoni Anglès Chandler de Cerabella

  Moderadora: Anna M. Sánchez  Socia Fundadora iTimes Advisers

19:30 Cloenda

Organitza amb la col·laboració



Antoni Anglès va néixer a Barcelona l’any 77. Als catorze 
anys s’inicià en l’ofici de cerer a Cerabella, esdevenint la 
cinquena generació d’una família d’artesans consagrats, 
des del 1862, al món de la cereria. En l’àmbit acadèmic 
es formà en direcció d’empreses i s’especialitzà amb 
un màster en Màrqueting i Distribució Comercial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Avui en dia està 
al capdavant d’un equip de més de 70 persones entre 
Barcelona i els Estats Units.

Actualment, sóc Degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la Universitat de Vic, una universitat jove, 
fortament professionalitzada i amb esperit innovador i 
voluntat de creixement. Sóc també professor part-time 
del Departament de Direcció d’Operacions, Innovació i 
Data Sciences d’ESADE des de 2002, on hi imparteixo 
classes en els programes executius, el programa MBA, en el 
Màster en Direcció d’Operacions i en el MsC in Innovation 
and Entrepreneurship. He col·laborat també amb Deusto, 
EADA, EAE, UOC, UPC i IQS en el disseny i docència de 
cursos d’innovació, estratègia i gestió de la tecnologia. 
Partner i membre del consell assessor de Connociam, 
consultoria d’estratègia i innovació. 

Fins 2012, vaig ser Director del Centre d’Innovació 
Empresarial d’ACCIÓ (Agència Catalana de Competitivitat), 
amb responsabilitats sobre les polítiques de transferència 
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tecnològica i innovació empresarial de la Generalitat 
de Catalunya. Anteriorment, vaig ser Director de 
Desenvolupament Empresarial del CIDEM (2005-2008), 
Cap d’Innovació del CIDEM (2001-2005), i coordinador 
del primer Pla Estratègic d’Innovació de la Generalitat de 
Catalunya (2001-2004). Com part de les meves funcions 
a ACC1Ó, he estat membre dels òrgans de govern o 
patronats de diferents institucions vinculades al món de la 
innovació i la tecnologia: clúster biomèdic (BIOCAT), clúster 
aeroespacial (BAiE), Centre de Tecnologies Aeroespacials, 
Centre Tecnològic de Materials, Centre d’Innovació de 
Barcelona Media, Fundació de Centres d’Investigació de la 
Generalitat, Fundació Catalana per la Recerca o Institut de 
Prospectiva Creafutur. 

Prèviament, vaig ser directiu del sector de l’automòbil 
i professor associat d’enginyeria electrònica a l’Escola 
Superior d’Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona. 
Sóc també autor i coautor de diferents articles i 
publicacions sobre innovació i tecnologia, entre els quals 
destaco “Innovación 6.0: El fin de la estrategia”(Plataforma, 
2010), “o “Pasión por Innovar” (Granica, 2006), publicado 
junt a Franc Ponti (EADA Business School).



Doctora en Organització d’Empreses, amb especialització 
en Gestió de la Innovació i la Transferència de 
Tecnologia, Executive Master in Public Administration, 
Enginyera Tècnica en equips electrònics i superior en 
Telecomunicacions. 

Amb més de 20 anys d’experiència en el foment i gestió 
de projectes innovadors en els entorns de l’administració, 
la universitat i l’empresa, fou directora general de la 
primera entitat espanyola de certificació de la I+D+I, que va 
crear i dirigir durant 11 anys. 

Actualment és Sòcia Fundadora d’iTimes Advisers, SL, 
professora en màsters i postgraus en diverses universitats 
de l’estat i experta internacional en AENOR, el CEN i la 
ISO en Innovation Management Systems, Assessment i 
Partnership.

Educació:

2001-2005: Enginyer Tècnic Industrial Mecànica EUETIT

2010-2011: Postgrau Disseny de Components Plàstics 
ASCAMM
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2005-2008: Empresa ETP Terrassa; Enginyer de processos / 
producte, sector injecció de plàstics

2008-2010: Empresa Sony Viladecavalls; Enginyer 
automatització industrial, sector electrònica de consum TV 
LCD

2010-2014: Empresa Flamagas Llinars del Vallès; Enginyer 
de Processos, fabricant encenedors.

2014-2016: Empresa Flamagas Xina-Vietnam; Director 
Industrial Àsia, fabricant encenedors

2017-actualitat: Empresa Flamagas Barcelona; Director 
Tècnic fabricant encenedors

Italià, casat i amb dues filles. 25 anys en empreses 
multinacionals a Itàlia, Alemanya i Espanya. El seu 
càrrec actual és Director Marketing Seat España. Altres 
ocupacions destacades: Manager Premsa Internacional en 
Smart – Alemania; Director Marketing en Mazda – Itàlia; 
Director General en Publicis – Itàlia. Acaba de rebre el 
Leadership Award del Club del Màrqueting de Barcelona.

Gabrielle Palma
Director de Marketing de SEAT



Joaquín Serra, Conseller i Director de Relacions 
Institucionals, a més de Director de Desenvolupament de 
Negoci del Grup NATURA BISSÉ, centra els seus esforços 
a detectar i convertir en realitat les línies estratègiques de 
creixement de la firma. El seu paper ha estat fonamental 
perquè avui dia NATURA BISSÉ sigui sinònim de luxe, 
innovació i qualitat.

Dins de l’àmbit de l’empresa familiar, du a terme les 
accions d’emprenedoria de la signatura, tant a nivell 
empresarial com social. És impulsor del Projecte 
Difference, una iniciativa educativa dedicada a la detecció 
de problemes d’aprenentatge, com la dislèxia i la lateralitat 
creuada entre d’altres.

És membre de la Junta Directiva de Marques Famoses, de 
la Junta Directiva del Cercle Fortuny i de la Junta Directiva 
Barcelona Global.

És a més president i cofundador de Reimagine Food, 
empresa centrada en innovació disruptiva en el món de la 
gastronomia i l’alimentació, que connecta emprenedors i 
inversors amb les grans idees en aquests camps.

Des de 2013 fins el 2016, Joaquín Serra va ser President de 
Feed your Skin, empresa creadora de Beauty & Go, marca 
d’innovadores begudes funcionals per a la cura de la pell.

A l’octubre de 2017 és nomenat membre del Patronat 
de l’Associació Internacional de la Dislèxia (IDA). És 
ambaixador de Singularity University, la missió és inspirar 
als líders sobre com aplicar les noves tecnologies per 
resoldre els grans reptes de la humanitat, com ara 
l’educació.

Joaquín Serra
Conseller i Director de Relacions 
Institucionals de Natura Bissé


