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: Eladi Crehuet Serra
Nascut a Barcelona, llicenciat en Dret per la UB, guanyà oposicions notaries l’any 1975. Ha estat notari de L’Espluga de Francolí,
Banyoles i de Barcelona, on es va jubilar fa uns mesos. Lletraferit, a banda d’articles jurídics, ha publicat, entre altres coses, una
novel·la, quatre poemaris i dues biografies. Ara prepara una llarga auca sobre el procés.
Fa més de quinze anys que col·labora regularment en la revista El Triangle, així com en altres revistes de dins i fora de Catalunya.
Presideix l’Associació Amics del Notariat Català, que edita la revista Apoca, crítica amb el notariat oficial.
Ha estat vicepresident de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i d’AUB.
Va donar classes de Dret a la Universitat Girona i en la UB.
Forma part del col·lectiu de juristes Praga.
Secretari: Jordi Barón Garalzabal
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.
Tresorer: Josep Celades Giralt

Vocal: Pep Martí i Vallverdú
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, Edicions B) i "Josep Tarradellas" (Fundació Irla). Acaba de
publicar "L'heroisme de la normalitat", precisament sobre la història d'AUB.
Vocal: Josep Mª Lloveras i Soler
Vocal: Joaquim Sardà Marinè
Enginyer en Informàtica UAB. Màster en Gràfics, imatges digitals i 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: Victòria Medina Fernando
Vocal: Jerònia Sànchez
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: Pere Esplugas Xaus.
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.
Presidents d’honor: Josep Mª Samaranch, Joan Badia, Carles Bonet Reyes, Rosa Bruguera i Bellmunt.
Personal tècnic: Teresa Burzuri

