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DADES ACADÉMIQUES 
 

• LLICENCIAT EN  DRET per la Universitat de Barcelona en el curs 88-89, essent 
escollit com a representant de la Facultat de Dret en el Claustre de la Universitat des 
de l'any 85. 

 

• DIPLOMAT EN COMERÇ INTERNACIONAL per la Facultat d'Economiques i Ciencies 
Empresarials de la Universitat de Barcelona i la Escola d'Administració d'Empreses 
amb la calificació global de Notable (febrer-1989). 

 

• DIPLOMAT com a "Secretari de Societats i expert Tributari" per el Col.legi Universitari 
Abad Oliba de Barcelona (30-juny-1989). 

 
DADES PROFESSIONALS 
 
En l’àmbit juridic: 
 
Vaig treballar en diferents despatxos professionals com advocat i assessor juridic d’empreses i 
entitats juridiques entre 1990 i 2007.  
 
En l’àmbit institucional: 
 

• Vaig ser escollit Regidor per l’Ajuntament de Sitges (1999-2007), essent Cap de l’Area 
de Benestar Social i Sanitat (serveis socials, gent gran, discapacitats, salut i cementiris) 
i Regidor de Turisme, Cultura i d’Integració Europea, entre d’altres responsabilitats, 
durant aquest temps.  

 

• També  vaig ser escollit Conseller del Consell Comarcal del Garraf, membre de la 
Comissió d’Europa de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Comissió 
Internacional de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) entre 1999 i 2007. 

 
En l’àmbit de la consultoría: 
 
A partir del mes de setembre de 2007 desenvolupo la meva activitat professional sota el nom 
comercial “EUROLOCAL”, consultora dedicada a donar suport a l’Administració Pública en 
general,  i en particular als governs locals, i a les entitats privades en el procés d’integració 
europea. Podeu consultar-ho de forma més amplia a: www.eurolocal-cas.com  
 
He realitzat serveis d’assessorament professional extern en la Direcció de Relacions 
Internacionals i Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona, a diversos 
centres “Europe Direct”  de la Comissió Europea i a la Secretaria per a la Unió Europea 
(Generalitat de Catalunya) entre d’altres. 
 

A més també he realitzat serveis d’assessorament profesional extern  per governs locals com 
pels Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, 
Terrassa, Canyelles, Esparreguera, Cambrils, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Olivella i 
Cubelles, entre d’altes, a més del Consell Comarcal del Garraf i del Baix Empordà. 
 
Durant la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea de 2010 vaig assumir serveis 
técnics externs per a la “Secretaria de Estado para la Unió Europea” del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación” per coordinar accions i activitats en el món local a través de la 
“Federación Española de Municipios y Provincias” (FEMP). 
 

http://www.eurolocal-cas.com/


Actualment sóc soci de “Reputation Republik” (agencia internacional especialitzada en identitat 
pública, governança i diplomacia cooporativa). 
 
Des del mes d’agost  de 2020 també sóc assessor extern de l’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Castelldefels (part-time). 
 
En l’àmbit de la formació: 
 
He participat donant clases i conferències en l’àmbit universitari: Campus Universitari de la 
Mediterrània, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Castilla y la Mancha, 
Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili, entre d'altres.  
 
Des de l’any 2016 al 2019 vaig ser professor associat a la Universitat Rovira i Virgili (Facultat 
de Ciències Jurídiques - Dret Internacional Públic) a Tarragona. 
 
Sóc conferenciant i particio en col·loquis, xerrades, cursos i jornades, sobre la Unió Europea 
per altres organismes i entitats, com per exemple el Centre Balears Europa (CBE), Institut 
Català de la Dona (ICD) o   l’Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA-CER), entre 
d’altres. 
 
Per últim també he coordinat diversos cursos de formació per institucions, organismes i entitats 
com el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la 
Diputació de Girona,  la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), entre d’altres. 
 
En l’àmbit social: 
 

• He  estat President de l’Associació de Joves Pro Europa de Catalunya (AJOPEC) 
(1986-1997) 

• He estat President de l’Associació Europa som Tots (AEST) (1997-1999) 

• He estat President de la Federación de Asociaciones Europeistas de España (FAEDE) 
(1989-1997) 

• He estat Coordinador del Fòrum Cívic per una Constitució Europea (FCCE) (2004) 
 

• He estat Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu (CCME) (1998-
2018). Actualment Vicepresident en Relacions Institucionals (2021). 
 

• He estat membre de l’equip Coordinador de la campanya FEMINIST EUROPE (FEM 
EU2019) en les darreres eleccions europees (2018-2019). 
 

• He estat patró de la Fundació Catalunya Europa durant el període de l'1 de juliol de 
2009 fins el 28 de juny de 2011. 

 
Darrerament ha estat impulsor de diverses iniciatives en l’àmbit europeu: 
 

• 2018: European Feminist Plaform @femeuplatform (just abans de les eleccions 
europees de 2019) 

• 2021: Europa en Blau @europaenblau (en el marc de la Conferencia pel futur d’Europa 
- COFOE) 

 
Sóc impulsor de “Sostenibles.org” (think net que treballa per una nova mirada al present i futur 
amb sostenibilitat). 
 
En l’àmbit de la comunicació: 
 
He col·laborat i col·laboro en diversos mitjans de comunicació locals i comarcals (des de 1992): 
 

• Premsa escrita: L’Eco de Sitges, L’Hora del Garraf, Diari de Vilanova, Claxón - Garraf, 
El Gratuit del Garraf, El Punt, L'Eix Diari, Diari de Sabadell, … 

 



• Ràdio: Ràdio Terrassa, Tarragona Ràdio, Ràdio Esparreguera, Ràdio Maricel (coordino 
el programa “L’Hora d’Europa” amb Vicens Morando i Joan Tutusaus), Ràdio Cubelles 
(he coordinat el programa "Casa Europa” amb Josep Lluís Rodriguez Villanueva), 
Ràdio Vilafranca (he coordinat l'espai “Som Europa” amb Josep María Soler), Onda 
Rambla (vaig participar en el programa “La tarde de todos” d’Albert Castillón - 1998), El 
Prat Ràdio (Connexió Europa) amb Luis Rodriguez, … 

 

• TV: TV Maricel, TV Canal Blau – Garraf (amb Pere Lobato), Garraf TV, Lleida TV 
(Mariví Chacón), Olot TV (Albert Brosa), TV Terrassa (vaig coordinar algunes edicions 
del programa “PRISMES”), TV Vilafranca (vaig coordinar l'emissió dels dotzè capítols 
del programa "Europa aqui!"),… 

 

• Internet: www.eurotribune.net, www.europeando.es, www.eurolocal-cas.com, ...  
 
 
 

http://www.eurotribune.net/
http://www.europeando.es/
http://www.eurolocal-cas.com/

