
Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens 

perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut 

d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Inma Ballestín Tremp (Lleida) – 06 mars 1965 

Càrrec actual  

Directora – Centre Promoció Turística pel Benelux  

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

1983 – 1988            Llicenciatura en Ciències Econòmiques 

                                Universitat de Barcelona 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

2010 – 2019 AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (Brussel·les)  

Director – Centre Promoció Turística pel Benelux  
 
2009 CATALUNYA TRADE & INVESTMENT (ACC1Ó) (Brussel·les) 

Project Manager - International Cooperation Department 
Project: Strengthening Peru Export Capabilities 

 
2006 – 2008 WEBER SHANDWICK (Brussel·les) 

 Senior Consultant - Public Affairs 

 
1999 – 2003 TRIBUNAL DE PRIMERA INSTÀNCIA DE LA UE (Luxembourg) 

Administrador – Secretaria del Tribunal, Cellule de contrôle des procédures  

 
1997 (Jan-Aug) EUROPEAN LEAGUE FOR ECONOMIC CO-OPERATION (ELEC) (Brussel.les) 

 Assistent del President de la Comissió Política Mediterrània  
 
1996 – 1997 PATRONAT CATALA PRO EUROPA (PCPE) (Barcelona) 

 Responsable del Departament de Cooperació Internacional  
 
1992 – 1995 PATRONAT CATALA PRO EUROPA (PCPE) (Brussel.les) 

 Creació del Departament de Cooperació Internacional 
 
1990 (Mar-Jul)        PARLAMENT EUROPEU (PE) (Luxembourg) 

Stage – Direcció General d’Estudis (DG IV) – Unitat: Agricultura, Pesca i 
Desenvolupament Rural. 

 
1989 – 1991        PATRONAT CATALA PRO EUROPA (PCPE) (Barcelona) 

Tècnic – Política Regional, Politica Comercial, Política Industrial i de PIMEs de la 
UE. 



             
  

 

 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

2 Desembre 2019 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPISR-1 C 
Inma Ballestín 
González

Digitally signed by 
CPISR-1 C Inma 
Ballestín González 
Date: 2019.12.02 
13:15:04 +01'00'



             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Gemma Brufau i Sans Lleida, 24 de maig de 1972 

Càrrec actual  

Directora de Gestió del Talent i Cultura Corporativa 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

- 2012: Postgrau en selecció, avaluació, conservació del potencial humà. Barcelona 

School of Management. Universitat Pompeu Fabra 

 

- 2005: Postgrau en gestió de recursos humans. Facultat de Psicologia i Ciències de 

l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull 

 

- 2000: Màster en psicopatologia infantil i juvenil. Facultat de Psicologia i Ciències de 

l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull 

 

- 1996: Llicenciatura en psicopedagogia. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació 

Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Intercanvi Erasmus. Trinity and all saints College 

University (Leeds, Regne Unit) 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

- 2001 – actualment: Agència Catalana de Turisme. Barcelona 

            2019- actualment Directora de Gestió del Talent i Cultura Corporativa  

            2014-2019 – Cap de recursos humans i cultura corporativa 

            2010 – 2014: Tècnica de desenvolupament. Unitat de recursos humans 

            2003 – 2010: Secretària de direcció 

            2001 – 2002: Assistent divisió de màrqueting 

             

- 2000 – 2003: Centre de psicologia per a la infància i l’adolescència. Terrassa 

Reeducadora trastorns d’aprenentatge i conductuals 

 

- 2001 – 2002: Departament d’Ensenyament. Barcelona i Lleida 

Substitucions borsa de treball del personal laboral 



             
  

 

 

- 1998 – 2000: Editorial Text (Enciclopèdia Catalana). Barcelona 

Promotora de llibres de text d’ESO 

 

- 1994 – 2000: Patronat de fires de l’Ajuntament de Mollerussa. Mollerussa 

Hostessa i coordinadora d’hostesses 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

Idiomes: català i castellà (nadiu), anglès (intermig) 

Carnet de conduir 

 

Data actualització 

16 de juny de 2020 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.1
8 14:37:22 
+02'00'



             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

EULÀLIA CABANA Barcelona, 18.12.1966 

Càrrec actual  

Directora Centre de Promoció Turística als  països nòrdics 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

Diplomatura de Traducció i Interpretació a la Facultat de Traducció i Interpretació – UAB 

Barcelona. Traducció del francès i alemany al català / traducció del català al francès (1997) 

Intercanvi Université de Mons (Bèlgica) (1996) 

Diplomatura - Zwischenprüfung Deutsch als Fremdsprache – Universität Heidelberg 

(Alemanya) (1992) 

Formació en seminaris de màrqueting turístic, màrqueting turístic digital. 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

 

Treballs tempororals com a raductora a la fira de Barcelona i guia turística a Catalunya (1987-

1991) 

Traductora per empreses espanyoles participants a fires a Alemanya (1990 -1993) 

Deutsche Reisebüro Verband, departament d’organització dels congressos anuals dels 

membres / formació / comunicació (1994-1995) 

Assessora externa de turisme (1995-2001) 

1.1. 2002 – fins a dia d’avui responsable del centre de promoció turística a països nòrdics que 

engloben el mercat danès, noruec, suec, finès, islandès i estonià. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

Idiomes a nivell parlat i escrit: Català, castellà, francès, anglès, alemany, suec. 

Idiomes a nivell parlat: Finès. 

Comprensió lectora: danès, noruec i islandès. 

Ponent en seminaris d’estratègia turística, desenvolupament i màrqueting turístic. 

Data actualització 



             
  

 

22 de novembre de 2019 

Signatura   

 



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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12:52:20 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 

R
I0

37
R

01
36

 

OSCAR 
ESPIN 
GASSO

Signat 
digitalment per 
OSCAR ESPIN 
GASSO 
Data: 2021.03.30 
12:08:32 +02'00'
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens 

perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut 

d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Cristina Gargallo Taboada Barcelona, 23 gener 1971 

Càrrec actual  

Directora, CPT Nord Amèrica 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

1994 - Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Autònoma de 

Barcelona 

1993 - Bachelor of Arts in Business Studies, Oxford Brookes University (Regne Unit)  

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Oct 2011 – fins actualitat  

Directora del CPT Nord Amèrica – Agència Catalana de Turisme 

 

Feb 2006 – Oct 2011  

Directora del CPT Itàlia – Agència Catalana de Turisme 

 

Nov 2002 – Gen 2006 

Supervisora, divisió de consultoria, Deloitte, Barcelona 

 

Oct 2000 - Nov 2002 

Consultor senior, THR, Asesores en Turismo, Hotelería y Recreación, Barcelona 

 

Jun 1999 – Sept 2000 

Director of THR (UK) Ltd, part de THR, Asesores en Turismo, Hotelería y Recreación. 

Londres, Regne Unit 

 

Jun 1997 - Jun 1999 

Becària, CPT Regne Unit – Agència Catalana de Turisme, Londres, Regne Unit 

 

1996 - 1997 

Executiva d’exportació (UK, Irlanda i Sudest Asiàtic). Perfil Madera S.A.. Castellón de la Plana 

 



             
  

 

1995 -1996 

Analista de mercat. Oficina Comercial, Embaixada d’Espanya. Bangkok, Thailàndia 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

21 de novembre de 2019  

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPISR-1 C 
Cristina 
Gargallo 
Taboada

Digitally signed 
by CPISR-1 C 
Cristina Gargallo 
Taboada 
Date: 2019.11.21 
13:13:51 -05'00'



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C 
Antoni Gil Ferré

Signat digitalment per 
CPISR-1 C Antoni Gil 
Ferré 
Data: 2021.04.26 11:20:51 
+02'00'
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Aicard Guinovart i Marquès Barcelona, 10 de novembre del 1978 

Càrrec actual  

Director del Centre de Promoció Turística pel Regne Unit i Irlanda 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme – Departament d’Empresa i Coneixement 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

1997-2000 : Diplomatura en Turisme – Universitat de Girona – Mediterrani Barcelona 

2000-2001 : Master en Gestió del Turisme Urbà – CETT Barcelona 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Gener 1998 - Abril 2002 : Informador Turístic a diferents oficines de Turisme de Barcelona a 

Barcelona 

Maig 2002 – Juny 2003 : Becari de Turisme de Catalunya al Centre de Promoció Turística a 

Paris 

Juliol 2003 – Juny 2004 : Becari de Turisme de Catalunya a l’Oficina Espanyola de Turisme a 

Berlin 

Juliol 2004 – Gener 2007 : Tècnic de Turisme de Catalunya al Centre de Promoció Turística a 

Londres 

Gener 2007 -  Agost 2017 : Tècnic de Promoció / Tècnic d’Esdeveniments Promocionals a 

Turisme de Catalunya / Agència Catalana de Turisme a Barcelona 

Setembre 2017 – Actualitat : Director del Centre de Promoció Turística de l’Agència Catalana 

de Turisme a Londres  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

Títol de Guia Oficial de Turisme de Catalunya - Habilitació Número CT-002641 (2008) 

Títol de Nivell Superior de Català (2009) 

 

 

 



             
  

 

Data actualització 

25 de novembre del 2019 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

CPISR-1 C Aicard 
Guinovart 
Marquès

Firmado digitalmente por 
CPISR-1 C Aicard Guinovart 
Marquès 
Fecha: 2019.11.25 14:01:34 
Z



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C Josep 
Maria Ibarra 
Castillo

Signat digitalment per 
CPISR-1 C Josep Maria Ibarra 
Castillo 
Data: 2021.03.30 12:14:25 
+02'00'
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 
LA TRANSPARÈNCIA 
 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 
de la normativa vigent en matèria de protecció d
fitxa és responsabilitat del propi professional.  

  

Nom  Lloc i data de naixement 

BEATRIZ NUBIOLA DE PALACIO BARCELONA, 16/09/1980 

Càrrec actual  

CAP DE MARQUES 

Departament,  

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

POSGRAU TURISME DE NEGOCIS (2008), MASTER GESTIÓ TURÍSTICA (2003), 
LLICIENCIATURA EN HUMANITATS (2002) 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

 A DIVERSOS ORGANISMES:  
CAP DE MARQUES UNITAT MÀRQUETING ESTRATÈGIC (ÀMBIT TURISME CULTURAL, 
ENOGASTRONÒMIC, PREMIUM, MÈDIC I GRAND TOUR) DES DE GENER DE 2019  
BRAND MANAGER TURISME CULTURAL (GENER 2014  DESEMBRE 2018) 
TÈCNIC CATALUNYA CONVENTION BUREAU (MAIG 2009  DESEMBRE 2013) 
SUPORT SECRETARIA DIRECCIÓ (2006  2009) 
TÈCNIC DE TURISME I GUIA TURISME TERRASSA (2005) 
BECA TURISME DE CATALUNYA A OFICINA DE MADRID (2004) 
INFORMADORA TURÍSTICA A TURISME TERRASSA (2003) 

 (2001-2002) 
BECA A BARCELONA CENTRE UNIVERSITARI (2001) 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

ADVANCED ENGLISH CERTIFICATE (2006) 

Data actualització 

26/11/2019 

Signatura 



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Xavier Patau 
Chaves - DNI 
38807760K (TCAT)

Firmado digitalmente por 
Xavier Patau Chaves - DNI 
38807760K (TCAT) 
Fecha: 2021.04.12 
10:55:10 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C 
Mireia Paz 
Torres

Data: 
2021.03.30 
15:49:51 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Sílvia Perera 
Fontana - DNI 
46240604R (AUT)

Signat digitalment per 
Sílvia Perera Fontana - 
DNI 46240604R (AUT) 
Data: 2021.03.30 22:25:38 
+02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C 
Núria Perich 
Torrens

Firmado digitalmente por 
CPISR-1 C Núria Perich 
Torrens 
Fecha: 2021.04.08 
13:47:19 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 

R
I0

37
R

01
36

 

CPISR-1 C 
Fina Pons Solà

Firmado digitalmente por 
CPISR-1 C Fina Pons Solà 
Fecha: 2021.04.15 
12:40:00 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C Maria 
Carme Pons Solà

Signat 
digitalment per 
CPISR-1 C Maria 
Carme Pons Solà 
Data: 2021.08.04 
18:01:55 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Fecha: 
2021.03.30 
13:14:58 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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CPISR-1 C 
Glòria Prunés 
Galera

Signat digitalment per 
CPISR-1 C Glòria Prunés 
Galera 
Data: 2021.04.12 13:38:05 
+02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Fecha: 
2021.03.3
0 13:03:55 
+02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Fecha: 
2021.04.05 
12:18:05 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Fecha: 
2021.03.30 
11:43:05 +02'00'
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Fecha: 
2021.03.30 
11:50:15 +02'00'
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  

Mònica Santa Eulalia i Riera 
Lloc i data de naixement 

 Barcelona 09/04/71 

Càrrec actual  

Cap de Model Turístic i Recerca 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Unitat de Model Turístic i Recerca - Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

 

2012-2013 Curs  de Post grau d’especialització en Direcció i Gestió de Recursos 
d’Informació en les organitzacions. UOC 

  
2002-2005 Llicenciatura en Documentació i Gestió de la Informació. UOC.  
  
Juliol 2004 Curs de Formació de Post Grau. “Administració electrònica: Gestió de la 

informació + coneixement”. UOC. 
  
Juliol 2002 Curs de Formació de Post Grau. “Anàlisi de preferències, opinions i qualitat de 

servei” UOC.  
  
1996-1997  Post Grau en Marketing Turístic. Institut Superior de Marketing. Barcelona. 
 
1989-1992   Diplomatura de Turisme (títol TEAT). Escola de Turisme Sant Ignasi.                                

Barcelona /Titulació EUTGIRONA. 
                   
1977-1989 EGB, BUP i COU. Col·legi del Reial Monestir de Santa Isabel. Barcelona. 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

 

 2018-             Cap de Model Turístic i Recerca 
 

- -Impuls de l’Estratègia de Sostenibilitat de l’Agència Catalana de Turisme. 
-Impuls del projecte l’Intel·litur CAT, plataforma de transferència de coneixement de mercats  
-Elaboració del Pla de recerca, seguiment de la producció i distribució dels productes que se ’n 
deriven. 
 

 2014—2018  Cap de Recerca i Intel·ligència de mercats—Unitat de Màrqueting 
Estratègic de l’Agència Catalana de Turisme. 



             
  

 

  
-Posada en marxa del sistema d’informació de l’Agència Catalana de Turisme: elaboració del 
pla d’accions, impuls dels nous projectes de recerca i definició i seguiment del pla de distribució 
del coneixement a afiliats i adherits als programes de l’Agència. 
- Recerca sobre la marca Catalunya com a destinació turística. 2015-2016 
-Baròmetre de satisfacció del turista a Catalunya. 2015-2016 
-Enquestes de clima al sector català 
-Recerques sobre productes, segments via diferents canals: focus grup, xarxes socials, 
quantitatius, qualitatius.  
 

 2011-2013  Cap de Nous projectes– Unitat de Màrqueting de l’Agència Catalana 
de Turisme 

  
-Conceptualització del Sistema d’informació de l’Agència Catalana de Turisme. 
-Treballs de recerca per estructuració de producte. 
-Impuls del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 
 

 2008 – 2011 Gerent Responsable de les Oficines de l’Agència Catalana de 
Turisme a  l’estranger 

  
-Coordinació tècnica de les 10 oficines de l’entitat a l’estranger: coordinació esdeveniments i 
agendes, elaboració manuals de procediments, seguiment pla d’accions, seguiment 
pressupostari. 
 

 2003-2008 Tècnica a la Divisió de Promoció de Turisme de Catalunya. 
  
-Organització de la presencia, fires, roadshows, presentacions  i workshops a diversos països 
del món. 
- Organització de viatges de familiarització per a turoperadors d’arreu. Guiatge. 
-Organització de viatges de premsa per a periodistes d’arreu. Seguiment. 
  
 

 2000-2002 Tècnica al Servei d’Estudis i Assessorament de la Direcció General 
de Turisme - Turisme de Catalunya.  

  
-Obtenció i anàlisis d'informació referent al mercat turístic, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. 
-Elaboració dels informes i estudis que es realitzen per a les rodes de premsa, resums 
semestrals, balanços de temporada, resums anuals i sota demanda puntual. 
-Elaboració dels estudis de mercats per païssos per a les Jornades dels Mercats Emissors de 
Turisme de Catalunya. 
  

 1999– 2000 Renovació de la beca "Turisme de Catalunya" al Servei d'Estudis 
i Assessorament de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya.     

  
Seguiment de l’operació estadística “Viatges dels estrangers”: licitacions, adjudicacions, 
definicions de qüestionaris i mostres, anàlisis descriptius de les dades. Elaboració de 
documents per a Direcció General de Turisme 
  

 1998-1999 Adjudicatària de la beca "Turisme de Catalunya" d'investigació de 
mercats, d'accions de promoció i comercialització turística. Desplaçada a 
l'Oficina Española de Turismo de Berlin (OET) . Departament d’Estudis de Mercat. 

  
Elaboració de l’estudi del mercat alemany de Turespaña i informes de conjuntura d’hivern i 
d’estiu, recerca d’informació, elaboració d’informes per notes de premsa, etc. 
  
-1998    



             
  

 

 
Diverses experiències professionals 
 
2018-           UOC. Professora col·laboradora Estudis Economia i Empresa. Assignatura 
TFG Turisme 
 
 
 -1998         Associació d’ empresaris, Automòbil club alemany, Empresa familiar (càmping), 
Estudi de mercat per al Poble Espanyol, guiatge de grups turístics. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Títol de Guia Oficial de Barcelona i Territorial de Catalunya en francès, anglès i alemany. 

 

Data actualització 

25 de novembre de 2019 

Signatura 

 

Fecha: 2019.11.25 08:45:39 
+01'00'



             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Jordi Secall Cubells Barcelona, 19/07/1955 

Càrrec actual  

Director de Gestió de l’Estratègia 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

Llicenciat en Humanitats (UOC, Barcelona) 2007 

Curs de postgrau en Màrqueting Turístic Avançat (Cornell University, EEUU) 1994-96 

Graduat en Turisme (CETT, Barcelona) 1976 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Director de Gestió de l’Estratègia, ACT 2018-actualitat 

Director de Màrqueting, ACT 2001/2008 i 2011-2018 

Director de Relacions Institucionals 2008-2011 

Consultor, THR (Barcelona) 1990-2001 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

04/12/2019 

Signatura 

 

 

Fecha: 2019.12.04 
12:03:44 +01'00'



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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Sònia Serracarbasa 
González - DNI 
52159069Z (SIG)

Firmado digitalmente por 
Sònia Serracarbasa González 
- DNI 52159069Z (SIG) 
Fecha: 2021.04.01 11:20:20 
+02'00'
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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Damià Serrano Miracle Calafell, 15 de desembre de 1977 

Càrrec actual  

Director Màrqueting d’Experiències i Recerca 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

Doctor en Geografia i Turisme           (2015) 

Màster en Gestió d’Empreses Turístiques  (2003) 

Llicenciat en Geografia (2001) 

Tècnic Superior en Turisme (2000) 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Coordinador Observatori Turisme Barcelona (2018) 

Cap Laboratori Turisme Diputació de Barcelona (2009-2018) 

Consultor OMT (2005 – 2018) 

Professor Titular Escola Universitària Hoteleria i Turisme CETT – Universitat de Barcelona 

(2002 – 2019) 

Professor de Turisme al Basque Culinary Center del País Basc (2016-2019) 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

25.11.2019 

Signatura 

 

Data: 
2019.11.25 
18:30:38 
+01'00'



             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  

Montserrat Sierra Urroz 
Lloc i data de naixement 

 Vic, 30.10.1963 

Càrrec actual  

Directora Centre Promoció Turística Europa Central 

 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

 

2011-1012 Màster en Alta Gestió i Planificació de Destinacions 
Turístiques - UOC Barcelona 

 

1981-1986    Llicenciada en Filologia Germànica 
Universitat Central de Barcelona 

     
1993-1995 Cursos de Postgrau Traducció, Interpretació, Retòrica 

Universität zu Köln 
 
Seminaris de periodisme - CREATV, Köln 
 
Curs de RRPP i  Protocol 
AERP  i Departament de Comerç, Consum i Turisme  
Generalitat de Catalunya 

    
  2007-2019         Deutsche Stiftung für Tourismus (DSFT) 
    Fundació Alemanya de Turisme 

• Führung und Motivation von Mitarbeitern 
Direcció i motivació de treballadors 

• Rhetorik – sicher und souverän vor Publikum 
Retòrica- parlar amb seguretat davant públic 

• Innovationsmanagement im Tourismus 
Gestió de la Innovació en Turisme  

 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 



             
  

 

2010-2019 Directora del Centre de Promoció Turística de l’ACT a 
Frankfurt, d’Europa Central (Alemanya, Àustria, Suïssa, 
Polònia República Txeca, Hongria, Eslovàquia) 

  
2009-2013   President  i Vicepresident del Corps Touristique Alemany 

(Associació de les Representacions Turístiques Estrangeres a 
Alemanya) 

  
2005-2010  Directora del Centre de Promoció Turística de Turisme de 

Catalunya a Frankfurt per Alemanya, Àustria i Suïssa 
 
1996-2005 Portaveu de Premsa i Relacions Públiques 

Schwartzkopff tv, Hamburg, per als canals de TV alemanys 
ProSieben, Sat.1 i ZDF 

 
Responsable de Premsa i Relacions Públiques 
per les empreses BMG, UFA, EMI, Wirtschafts Magazin, Axel-
Springer-Verlag - MS Medien Management, Köln 

 
Redactora de programes de Tertúlia 
Canal RTL, creaTV, Köln 

                    
                          1993-1996       Professora de castellà, llengua, literatura i traducció 

Ronanisches seminar- Universität zu Köln 
 

1992-1994 Traductora per Bühnen der Stadt Köln (Teatre i Opera de 
Colònia), Virginia Films (Bcn) i Data-Becker, (Bcn, Köln) 

 
1990-1991 Cap Adjunta Premsa Internacional i Relacions Públiques  

Gran Teatre del Liceu,  Barcelona 
 

1986-1989        Informadora Oficina de Turisme de l’Aeroport de Barcelona  
Generalitat de Catalunya, Barcelona 

                 
                         Professora d’ Alemany (dos anys) 

Escola Superior de Turisme, CETT, Barcelona  
 

                         Redactora Freelance del diari Avui, Barcelona  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

Parlo i escric amb fluïdesa: Català, castellà, anglès i alemany 

 

Data actualització 

22.11.2019 

 

Signatura 

 

 

 

 

CPISR-1 C 
Montserrat 
Sierra Urroz

Firmado digitalmente 
por CPISR-1 C 
Montserrat Sierra Urroz 
Fecha: 2019.11.29 
12:19:17 +01'00'



             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE 

LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici 

de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta 

fitxa és responsabilitat del propi professional.  

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom  Lloc i data de naixement 

Marta Teixidor Thos Sils (Girona) 21/03/1980 

Càrrec actual  

Directora CPT Itàlia i Israel  

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Agència Catalana de Turisme 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

1995-1996: Curs d’anglès al Hilderstone College (Kent). 

1998-2000: Medicina Universitat Autònoma de Barcelona. 

2000-2004: Tècnic en Empreses i Activitat Turistiques (TEAT). Universitat de Girona.  

2002: Intercanvi acadèmic amb l’Università degli Studi di Firenze a la facultat d’Economia e 

Commercio cursant Economia del Turismo.  

2019: Master en Marketing Digital (cursant-lo).  

 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

2013- fins avui: Directora CPT Itàlia i Israel 

2011-2013: Directora CPT Itàlia 

2008-2011: Especialista de mercats al CPT Itàlia 

2007-2008: Becari de l’Agència Catalana de Turisme  

2003-2006: Directora comercial i product management Hotel Ancla i Hotel Sunrise (Lloret de 

Mar). 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

Data actualització 

 



             
  

 

Signatura 

 

CPISR-1 C 
Marta Teixidor 
Thos

Firmato digitalmente da 
CPISR-1 C Marta Teixidor 
Thos 
Data: 2019.12.02 
15:56:31 +01'00'



Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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	Localitat i data: Barcelona, 9 Abril 2021
	Altra informació rellevant: 
	Trajectòria professional: -Accenture-Consultor (2000-2001)-Fundació Catalana per la Recerca i Innovació - Projet Manager(2001-2002)-ACCIO -Responsable Unitat Internacionalització i Noves Tecnologies i Director oficina de Nova York (2002-2008)-Agència Catalana de Turisme-Director Màrqueting Relacional (2008-Actualitat)
	Perfil professional: -Enginyer Industrial Superior (UPC-ESTEIB)-1995-2000-Màster en Internet Management (ICT)-2002-2003-Certificat en Business Management (New York University)-2004-2007-Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge (2014-2015)
	Departament organisme o ens públic dadscripció: Agència Catalana de Turisme
	Càrrec actual: Director Màrqueting Relacional
	Lloc i data de naixement: Barcelona, 5(3/1977
	Nom i cognoms: Miquel Alabern Nebot


