
ELS PONENTS DE L’ACTE 

 

  David Ros 

Economista. Coordinador de la sectorial d’Economia de l’Assemblea Nacional 

Catalana. Interventor, Tresorer i Secretari d’Administració Local. Ha estat Interventor 

General de l’Ajuntament de Sabadell durant el mandat de l’Alcalde Antoni Farrés. 

Actualment Tresorer General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Ex CEO de 

l’empresa de software SPAI (SPAI-UNIT4AGRESSO). Membre de la Comissió 

d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya i autor de diferents 

llibres i articles; l’article més recent “Endeutament i repartiment d’actius. El preu de la 

llibertat” dins del llibre col·lectiu “Economia de Catalunya. Preguntes i respostes 

sobre l’impacte econòmic de la independència” editat pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya i PROFIT editorial. 
 

  Miquel Puig 

Doctor en Economia. Ha estat professor de Teoria Econòmica a la Universitat de 

Barcelona; Director general d’Indústria de la Generalitat i comissionat per a la 

Societat de la Informació; Director general de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals; director general de la divisió aeroportuària d'una multinacional 

d'infraestructures, i consultor independent en l'àmbit del capital-risc i les tecnologies 

de la informació. 

Actualment és director d'un consorci de serveis universitaris. 

És autor de diversos llibres sobre economia catalana i col·labora regularment en 

diversos mitjans de comunicació. 
 



  Modest Guinjoan 

Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Consultor 

d’empreses i institucions. Soci-director de l’empresa BARCELONA ECONOMIA. 

Especialitzat en direcció de projectes, estudis econòmics (sectorials i territorials), 

comerç, estudis de mercat i empresa familiar, és director de l'Observatori de la pime 

(Pimec). Professor associat al Departament d’Economia i Empresa de la Universitat 

Pompeu Fabra (1992- 2012). Va ser economista del Gabinet d’Estudis Econòmics 

del CEAM, cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Indústria de la Generalitat, 

director del CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial) de la 

Generalitat, director del projecte Barcelona Moda Centre. Membre de la Junta de 

Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en presideix les comissions 

d'Economia Agroalimentària i d'Economia Catalana. Articulista d’opinió als diaris El 

Punt Avui i La Vanguardia, és coautor, juntament amb Xavier Cuadras del llibre 

“Sense Espanya”, i també, conjuntament amb Miquel Puig, del llibre “Com Àustria o 

Dinamarca”. 

 

  Salvador Curcoll 

Economista per la UAB, experimentat en la promoció de serveis de transport i 

desenvolupament estratègic regional i empresarial. 

Diplomat en Econometria i mètodes quantitatius per la London School of Economics. 

Ha estat director del Gabinet d’Estudis Econòmics i del Gabinet d’Infraestructures i 

Territori de la Cambra de Comerç de Barcelona; director de Gestió i Promoció 

Aeroportuària (GPA), empresa que forma part del grup de la Cambra de Comerç, 

dedicada a la consultoria i màrqueting per a companyies aèries, aeroports i 

institucions. 

Actualment és membre del Consell d’Administració de Gestió i Promoció 

Aeroportuària (GPA), del Consell d’Icària Iniciatives Socials, SAL i del Patronat de la 

Fundació Viver de Bell-lloc, entitats aquestes darreres dedicades a la integració 

social de persones amb discapacitat intel·lectual. 



 

  Jordi Cuixart 

Empresari. Fundador i CEO d’Aranow, empresa fabricant de maquinària per a 

embalatge flexible, una de les principals empreses de fabricació de maquinària 

d’envàs i embalatge flexible en format monodosi. 

És patró en la Fundació Privada d’Empresaris FEMCAT, conseller del Cercle 

Metal·lúrgic i patró del CEQUIP, fundació sense ànim de lucre que agrupa fabricants 

de béns d’equip. 
 

  Jaume Ventura 

És Investigador Senior del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), 

professor de la Universitat Pompeu Fabra i research professor de la Barcelona 

Graduate School of Economics. Doctor en Economia (PhD) per la Universitat de 

Harvard, és investigador associat del National Bureau of Economic Research 

(Cambridge, MA) i del Center for Economic Policy Research (Londres). Ha estat 

professor en el Massachusetts Institute of Technology i en la Universitat de Chicago. 

La seva investigació se centra en la macroeconomia i l’economia internacional. És 

membre del Col·lectiu Wilson. 
 

  Jordi Galí 

És director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), professor de la 

Universitat Pompeu Fabra i research professor de la Barcelona Graduate School of 

Economics. Va obtenir el seu doctorat en Economia pel Massachussetts Institute of 

Technology (MIT). És investigador associat del National Bureau of Economic 

Research (Cambridge, MA) i del CEPR (Londres). Ha estat professor de la Columbia 



University i New York University i president durant el 2012 de la European Economic 

Association. La seva investigació se centra en els cicles econòmics i la política 

monetària. És membre del Col·lectiu Wilson. 
 

  Albert Pont 

President del Cercle Català de Negocis i autor dels llibres “Delenda est Hispania” i 

“Addendum”. Empresari, especialitzat en dret internacional i relacions internacionals i 

en successió d’estats. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 

UAB i MBA per La Salle. Ha treballar en gestió patrimonial abans de crear al març de 

2011 la seva pròpia empresa,The Black Swan Family Office. 
 


