
16h00 Recepció

16h15 Benvinguda institucional

16h30 ‘Deliberats i espontanis: de la 
reflexió a l’acció’
Franc Ponti  
Franc Ponti – Professor del Dept. d’Estratègia, Lideratge i Persones 
d’EADA

17h15 Pausa café

17h30 Taula rodona
Torben Jahrmann  
Biotechnology Research Manager, Semillas Fitó

Mireia Garcia   
Directora d’Innovació, Forcadell

María Monzó Llopis   
Directora d’Innovació i Coneixement, Aigües de Barcelona

Ramón Sagalés   
CEO Sagalés

Moderador: Jordi Garcia Brustenga 
Secretari de l’IND+I, trobada anual sobre indústria i innovació a 
Viladecans.

19h30 Cloenda

VIII Meeting 
Innovació
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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. 

Investigador i professional de les polítiques d’innovació i 
competitivitat, amb àmplia experiència en les diferents 
perspectives del creixement i desenvolupament 
d’organitzacions i territoris. Des de l’àmbit públic, privat, 
científic i no lucratiu, és expert en la complexa naturalesa 
de l’activitat econòmica i de l’estratègia territorial. 
Actualment és investigador i prepara el seu doctorat 
sobre ecosistemes innovadors al Barcelona Institut 

Franc Ponti
Professor del Dept. d’Estratègia, Lideratge 
i Persones d’EADA

Jordi Garcia Brustenga
Secretari d’IND+I, trobada anual sobre 
indústria i innovació de Viladecans



d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona, i també 
és assessor de l’Ajuntament de Viladecans, on impulsa la 
trobada anual IND+I (www.indi.cat).

1996 
Llicenciat en Biologia a la Georg – August – Universität en 
Göttingen/Alemanya.

2002 
Doctorat en ciències naturals a la Georg – August 
Universität de Göttingen i al CID-CSIC Barcelona. 
Especialització en Genètica i Biologia Molecular de plantes.

2002 – 2003 
Representant de ventes de Invitrogen, una empresa 
multinacional americana de ventes.

2003 – 2004 
Investigador postdoctoral a la Unitat Mixta de Fitó – IRTA, 
desenvolupant projectes de genòmica per a la empresa 
Semillas Fitó. 

2004 – 2007 
Cap del laboratori de Marcadors Moleculars de Semillas 
Fitó i investigador de la Unitat Mixta Fitó IRTA

2007 – 2013 
Cap de la Unitat de Biotecnologia de Semillas Fitó, 
gestionant els tres departaments de Biotecnologia a 
la empresa, Marcadors Moleculars, Biologia cel·lular i 
Patologia.

Torben Jahrmann
Biotechnology Research Manager, Semillas Fitó



2013 –... 
Des del 2013, Biotech Research Manager de Semillas Fitó, 
gestionant un equip d’investigadors i tècnics, desenvolupant 
noves eines de biotecnologia per al desenvolupament mes 
ràpid i precís de noves varietats hortícoles i de gran conreu.

Apassionada de la innovació i la transformació digital 
com la nova revolució que dibuixa una nova manera de 
fer negocis. Crec que aquesta transformació comença per 
l’experiència de client, l’empoderament de les persones, 
el canvi de cultura de la companyia, la digitalització dels 
processos i, fins i tot, el canvi de model de negoci. 

Porto més de 20 anys liderant projectes de transformació 
orientats sempre a la millora global de les companyies 
per a la consecució de resultats excel·lents i sostenibles en 
el temps. Actualment, lidero el Departament d’Innovació 
i Transformació de Forcadell amb un model d’innovació 
oberta, utilitzant els recursos interns, i també models 
de col·laboració amb startups (corporate venturing). Així 
mateix, sóc responsable, de la definició, posada en marxa i 
seguiment del negoci digital de la companyia. 

Mireia Garcia
Directora d’Innovació, Forcadell

Maria Monzó Llopis
Directora d’Innovació i Coneixement 
d’Aigües de Barcelona



María Monzó Llopis és enginyera industrial per la 
Universitat Politècnica de València (1998) i enginyera 
tècnica en Química Industrial (1994) per l’Escola Politècnica 
de Cartagena (Universitat de Murcia). Actualment, treballa 
per a Aigües de Barcelona com a Directora d’Innovació i 
Coneixement. Havia estat Directora Gerent a Cetaqua Xile 
(corporació xilena d’investigació de l’aigua), i havia assumit 
diversos rols a Aguas Andinas (Santiago de Xile) en l’àmbit 
de la gestió i la transformació cultural. Anteriorment, 
ocupà diverses posicions en l’àmbit tècnic d’Aigües de 
Barcelona, i fou Directora Gerent de Sermubeniel, empresa 
mixta de gestió de serveis municipals. L’any 2007 va deixar 
l’empresa Aguas de Murcia, on treballava en el camp 
de proveïment d’aigua potable i sanejament d’aigües 
residuals, i anteriorment, l’any 1999 va prestar els seus 
serveis com a enginyera de medi ambient a la consultora 
murciana LQM Gestión Ambiental. A més a més, va 
desenvolupar diverses feines en l’àmbit universitari, a la 
Universitat Politècnica de València, en la Kungliga Tekniska 
Högskolan (Estocolm) i en la Universidad Nacional de 
Costa Rica.

Ramón Sagalés
Consejero Delegado en Sagalés
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