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Presidència: Rosa Mª Pujol Galobart 
Treballà a l’àmbit editorial del qual no s’ha desvinculat mai a través del món de la cultura, com tampoc no es desvinculà mai del món 
pedagògic, de cooperació internacional i de voluntariat. Entre altres, treballà a la Generalitat de Catalunya, Dept. d’Economia: Cap dels 
Serveis Administratius ICCA Dept. de Presidència: Responsable d’Atenció a l’Administrat al Gabinet del President - Secretària Gral. de 
Joventut (1998-2003).  
 
Vicepresidència: Mònica Enrich 
Llicenciada en Història de l’Art (UB). European studies, University of Hull, UK. Postgrau Decorative Arts, Sotheby’s.Màster Protocol 
institucional i empresarial, marketing i comunicació. ESPRI, Barcelona. 
Directora BACC, mobilitat urbana, Gerent Smedical SL, Gerent Icono Serveis Culturals SL, Gerent Guides & Culture, SL. 
 
Tresorer: Manel Camós 
Enginyer Químic (IQS), Llicencia “Gestió de l’Energia” Universitat Lliure de Bruxelles  (ULB). 
Industria Química (Barcelona i Madrid) en el mon de la: recerca, enginyeria i màrqueting.Ministeri d’Industria. Assessor sector 
energètic per les negociacions d’adhesió a la UE. Comissió Europea. Àrea de  Relacions Exteriors. Responsable de Països 
d’Amèrica Central, Mèxic i Cuba. Cap de la negociació d’adhesió de Letònia. Director de la representació a Barcelona. 
 
Secretari: Jordi Barón 
Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (UB).  
Advocat adscrit a l’il·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona. Comissari superior d'avaries per la facultat de nàutica de la Universitat 
politècnica de Barcelona. Director del departament jurídic de la societat mercantil estatal "centro intermodal de logística" depenent de 
l'autoritat portuària de Barcelona.  
 
Vocal: Pere Esplugas. 
Llicenciat en Ciències polítiques i sociologia per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en assessorament financer (UPF). 
Durant 25 anys, va treballar a Caixabank com a director d'oficina bancaria. 
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Vocal: Pep Martí  
Llicenciat en Història Contemporània per la UAB (1987) i periodista.  
Redactor polític a "Nació Digital". Vinculat al teixit associatiu, és membre de les juntes d'Amics de la Unesco de Barcelona i de 
l'Ateneu Barcelonès. És autor dels llibres "Antonio Maura" (coautor, Edic. B) i "Josep Tarradellas" (Fundació Irla). Acaba de 
publicar "L'heroisme de la normalitat", precisament sobre la història d'AUB. 
 
Vocal:  Jeronia Sánchez  
Estudis de Comerç.  
Empresària  dedicada durant 20 anys al sector de la papereria i llibreria. Actualment, forma part dels  negocis  familiar vinculat amb el 
sector d’assessoria i auditoria i amb el sector  vinícola.   
Presidenta de VDDCC, entitat vinculada amb el món de la salut i per extensió membre de la FECEC .  
 
Vocal: Joaquim Sardà  
Enginyer en informàtica UAB. Màster en Gràfics, imatges digitals e intel·ligència artificial UAB. 
Professor a la UAB, Aigües de Barcelona, àrea de gràfics. ABB, gràfic, Sogeti, en Data Warehouse. Indra, per Gas natural 
Fenosa, en Data warehouse. 
 
Vocal: Ramon Vilar 
Llicenciat en Filosofia per la UAB. Títol superior de cant, de direcció coral i d’etnomusicologia al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona. 
Tècnic a la Fonoteca de Música Tradicional Catalana del Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Professor de tècnica 
vocal, direcció de cors i didàctica de la cançó al postgrau d’especialistes de música per a l’escola de la Universitat Ramon Llull-
Blanquerna.  
Professor de música a diferents escoles i director de cors. 


