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Graduada en Direcció i Administració d’Empreses per 
ESADE, es va incorporar a l’àrea de comerç electrònic de 
Terra España per a gestionar nous negocis digitals des del 
que, aleshores, era el portal líder d’internet a Espanya i 
Llatinoamèrica. 

El 2005, i després de liderar diversos projectes de 
transformació digital conjunts amb l’empresa matriu, es 
va incorporar a l’àrea corporativa de Telefónica, des d’on 
ha anat assumint diversos rols. L’any 2007 va formar part 
de l’equip que creà Universitas Telefónica, la universitat 
corporativa del grup, la missió de la qual era accelerar 
la transformació de la companyia. Després d’acceptar 
diversos rols i responsabilitats en el projecte, el 2010 va 
ser nomenada directora de programes. El 2015 acceptà 
un nou repte, incorporant-se a l’àrea global d’innovació 
del grup, sent nomenada un any més tard responsable de 
l’àrea d’Operacions i Estratègia a la unitat de Telefónica 
Core Innovation, la divisió d’innovació interna de la 
companyia. 

Diplomat en Enginyeria amb especialització en 
Management de la Innovació a l’École Centrale de Paris. 

Amb 30 anys d’experiències en management a França, 
Itàlia, EEUU i ara a Espanya, tant en multinacionals com 

Irene Bernal
Head of Innovation Operations and 
Strategy, Telefónica Core Innovation

Éric Didier
General Manager, Valira



Vanesa Martinez
Chief Executive Oficer, Grupo Carinsa

És Doctor en Economia i Empresa per la Universitat 
Central de Catalunya (UVic), Llicenciat en Humanitats per 
la Universitat Oberta de Catalunya, Master en Societat 
de la Informació (UOC) i Diplomat en Psicologia de les 
Organitzacions i en Direcció d’Empreses per EADA. Ha 
cursat recentment seminaris de negociació i innovació a 
la Universitat de Harvard i al MIT. Ha cursat recentment el 
Design Thinking Bootcamp a la Universitat d’Stanford. Les 
últimes publicacions són ‘Si funciona, cámbialo’ (2010), 
‘Intel·ligència creativa’ (2013), ‘Innovar i preguntar’ (2016) 
i ‘Històries de negociadors’ (2017). Viatja constantment 
per tot el món impartint conferències i seminaris per a 
empreses i institucions de la mà d’EADA i de la firma 
de conferenciants Thinking Heads. És professor a temps 
complet del Departament d’Estratègia, Lideratge i 
Persones d’EADA, especialitzat en creativitat, Design 
Thinking, innovació i estratègies de negociació i conflicte. 

en empreses familiars. Apassionat per fomentar la cultura 
del canvi i també de la innovació, en tots els àmbits de 
l’organització. 

Actualment és president director general de Valira, amb 
ganes de desenvolupar-la com una marca Premium, 
oferint productes útils produïts a Reus. 



Dani Bernard és enginyer tècnic industrial en mecànica, 
MBA, Màster in business innovation and technology 
management, màster en PRL i postgraduat en gestió 
ambiental. En l’àmbit industrial ha treballat com a 
enginyer, així com director de PRL i MA en diverses 
empreses del sector auxiliar de l’automoció. Cofundà la 
consultoria de sistemes de gestió ISGgroup i DISSENY 
SINTÈTIC, una empresa dedicada al disseny, fabricació i 
comercialització de productes plàstics. L’any 2013 fundà 
la consultoria d’innovació, creativitat i emprenedoria 
D’ANOU, on treballa actualment. En l’àmbit educatiu, ha 
estat professor de gestió de projectes a la Universitat de 
Barcelona i professor de fabricació mecànica a formació 
professional. A més, ha participat com a expert en 
currículums formatius amb el Ministerio de Educación, 
el Departament d’Ensenyament, l’ICQP i l’ICP. També 
ha participat en projectes internacionals d’investigació 
Leonardo Da Vinci i Erasmus. Ha estat durant 8 anys 
coordinador general del programa InnovaFP de la Direcció 
General De Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial.

Daniel Bernard
Fundador de D’anou, consultoría de 
innovación y emprendimiento



Claudio Cruz Cázares
Profesor lector del Dpto. De Empresa de la 
Universitat de Barcelona

Claudio Cruz Cázares és professor lector del Dept. 
d’Empresa de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit 
d’investigació són la gestió de la innovació, especialment 
en les pràctiques d’open innovation, economia de la 
innovació i eficiència del procés d’innovació tecnològica. 
Ha estat IP de projectes europeus (i.e. EIT Health, 
EURIS) i membre de projectes d’investigació a nivell 
nacional i regionals. Ha escrit diversos articles en 
revistes internacionals com Research Policy,  Journal of 
Engineering and Technology Management, Management 
Decision o Technology Analysis and Strategic 
Management. També té llibres i capítols de llibre publicats 
en editorials nacionals i internacionals. 
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