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BENVINGUDA  

Sra. Sílvia Moyano, coordinadora d’FP, conductora de l’acte 

L’Escola Pia Nostra Senyora és un centre de secundària amb 893 estudiants. S’imparteix 
Ensenyament Secundari Obligatori, però la major part dels alumnes realitzen estudis 
postobligatoris: Batxillerat, on poden escollir entre 11 itineraris diferents relacionats 
amb les Arts i el Disseny, la Ciència i la Tecnologia o les Humanitats i les Ciències Socials; 
Formació Professional, en les especialitats Sanitària -amb Laboratori Clínic i Biomèdic, 
Cures auxiliars d’infermeria, Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear-, Màrqueting i 
Publicitat, i Animació 3D, jocs i entorns interactius. Més de 200 estudiants dels 
ensenyaments postobligatoris, fan estades pràctiques en empreses cada curs escolar, ja 
siguin alumnes de Batxillerat o de Formació Professional. 

 

NOTA MUSICAL 

Cançó: La Belleza 
Lletra: Luis Eduardo Aute 
Veu: Mònica Campillo 
Guitarra: Martí Gallén 
 
 
 
Enemigo de la guerra 
y su reverso, la medalla. 
No propuse otra batalla 
que librar al corazón, 
de ponerse cuerpo a tierra, 
bajo el paso de una historia, 
que iba a alzar hasta la gloria 
el poder de la razón. 
Y ahora que ya no hay trincheras, 
el combate es la escalera, 
y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo 
su cabeza, aunque se hunda en el asfalto, 
la Belleza... 

Míralos, como reptiles, 
al acecho de la presa, 
negociando en cada mesa 
maquillajes de ocasión; 
siguen todos los raíles que conduzcan a la 
cumbre, locos por que nos deslumbre, 
su parásita ambición. 

Antes iban de profetas 
y ahora el éxito es su meta; 
mercaderes, traficantes, 
más que nausea dan tristeza, 
no rozaron ni un instante, 
la Belleza... 

Y me hablaron de futuros 
fraternales, solidarios, 
donde todo lo falsario 
acabaría en el pilón. 
Y ahora que se cae el muro, 
ya no somos tan iguales, 
tanto vendes, tanto vales, 
¡Viva la revolución! 
Reivindico el espejismo 
de intentar ser uno mismo, 
ese viaje hacia la nada, 
que consiste en la certeza 
de encontrar en tu mirada,  
la Belleza… 

 

Escola de secundària 
893 estudiants 

Batxillerat: 3 modalitats, 11 itineraris 
FP: 12 grups, 5 especialitats 

ESO: 8 grups 
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SALUTACIÓ 

Sr. Ricard Coma, director gerent  

Agraeix l’assistència a les més de 70 persones que ens acompanyen en aquest Simposi, 
la majoria són representants de les empreses col·laboradores, però també, hi ha 
professors i representants d’institucions del món educatiu, empresarial i social. 

La Formació Professional té sentit perquè hi ha empreses, per tant, l’acte d’avui té la 
finalitat de compartir amb les empreses reptes i oportunitats futures i reconèixer la 
tasca col·laboradora que fan aquestes amb la formació i l’aprenentatge dels nostres 
estudiants. 

 

PONÈNCIA 

Sra. Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà 

La Sra. Anna Fornés, de formació pedagoga, és des del 2006 directora de la Fundació 
Factor Humà, una entitat que fomenta el desenvolupament d’organitzacions que 
adoptin una mirada més humana a través de l’impuls d’una comunitat d’innovació, 
reflexió i intercanvi. La seva ponència versa sobre “Perfils, reptes i competències clau 
per una futura ocupabilitat”. 

A Factor Humà tenim un objectiu clar i és millorar la gestió de les persones a les 
organitzacions, treballem amb les persones i creiem que aquest és un dels principals 
valors que té una empresa. Volem que les empreses adoptin una mirada més humana a 
través de la innovació, reflexió i intercanvi i promoure organitzacions més ètiques. 

Vivim en un moment on la tecnologia és molt important, on la intel·ligència artificial 
cada vegada pren més rellevància, és un context de globalització i deslocalització, i on 
l’entorn global és clau per al futur de les organitzacions. 

FINS A QUIN PUNT ESTEM PREPARANT AQUESTS JOVES PER AL MÓN LABORAL EN 
AQUEST CONTEXT? 

El talent que tingui el jove en competències és clau, aquestes competències són eines 
que els joves han de dominar i que en aquests moments les empreses valoren. 

No fan referència a determinades qualitats de la persona sinó que es poden entrenar i 
desenvolupar en el dia a dia. I aquest ha de ser un dels grans rols de les empreses. 
Aquestes competències permeten als candidats/es diferenciar-se entre ells i a les 
empreses, preparar/acompanyar al talent que realment necessiten. 
 
Els camins del mercat laboral no són gens fàcils ni planers, han canviat molt. Ja no és 
tant allò que la societat demana  “escull un camí i  segueix fins al final” sinó explorar la  
"multipotentialité", combinar diferents titulacions i feines. 
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La revista “Forbes” parla de quines són les 10 competències professionals1 que les 
empreses valoren més. 

A més d’aquestes, n’hi ha algunes 
d’autogestió que poden ser decisives per triar 
candidat entre dos perfils professionals 
semblants: l’automotivació, la priorització i 
gestió del temps, i l’estrès i la gestió i capacitat 
de celebrar el canvi. 

La Sra. Fornés ens parla també del concepte 
de polimatia o condició d’una persona amb 
diversitat de competències: és la persona que 
domina diverses disciplines tant artístiques 
com científiques. Aquesta persona amb 
diversitat de competències és molt més 
ocupable, és a dir, que li serà més fàcil trobar 
diferents feines.  

La Sra. Fornés destaca la competència de la curiositat lligada a la creativitat, i els 
avantatges per a l’empresa: 

• És motor de la innovació i de canvis positius, no només en feines creatives sinó 
en tota mena de processos. 

• Redueix els conflictes dins els equips, millora la comunicació i el seu grau 
d’acompliment. 

Una persona curiosa/creativa es forma constantment, no s’acomoda i no és  tòxica, no 
hi ha res pitjor que tenir un equip tòxic. 

La Sra. Anna Fornés creu també en la importància de la intel·ligència emocional, que és 
la que marca la diferència amb les màquines. La nostra capacitat de ser conscients, 
controlar i expressar les nostres emocions i les emocions dels altres. Aquesta capacitat 
serà important sempre que hi hagi humans a la plantilla ja que afecta a totes les 
interaccions que tenim amb els altres. 

Quan les empreses busquin contractar persones de cara a la quarta revolució industrial, 
es posarà l’accent en les habilitats pròpies humanes com la col·laboració i les habilitats 
interpersonals. Voldran que els empleats del seus equips puguin interactuar amb els 
altres i ajudar a impulsar l’empresa col·lectivament. 
 
Els directors de recursos humans opinen que un equip amb unes fortes habilitats 
personals serà essencial per mantenir-se a l’avantguarda del mercat laboral i que els 
empleats amb habilitats socials i emocionals tenen un major impacte comercial. 

 
1 https://forbes.es/business/12033/10-competencias-profesionales-con-demanda-en-aumento/ 

• Alfabetització de dades 
• Pensament crític 
• Expertesa tecnològica 
• Adaptabilitat i flexibilitat 
• Creativitat 
• Intel·ligència emocional 
• Intel·ligència i diversitat 

cultural 
• Habilitats de lideratge 
• Seny i presa de decisions 

complexes 
• Col·laboració 
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Aquestes habilitats seran cada vegada més importants a mesura que augmenti la 
globalització i es generin més canvis organitzatius. 

Això es tradueix avaluant tant les habilitats cognitives com les socials i emocionals 
durant el procés de selecció, en lloc de quedar-se sols amb l’expedient acadèmic o 
l’experiència prèvia. Si introduïm aquest pas, podrem identificar els nous professionals 
amb els atributs necessaris per  tenir èxit en les nostres organitzacions.  
 
QUÈ ESPEREN LES EMPRESES? 
 
Les empreses volen que les persones puguin créixer i desenvolupar-se, que tinguin 
capacitat de promoció i s’estan trobant que els nous professionals no estan preparats 
per al món laboral i tenen dificultats per trobar gent emocional competent i si els troben 
no aconsegueixen que es quedin. Es troben amb professionals amb manca d’habilitats. 
 
L’expedient és molt important, però cada vegada és més important la persona, la seva 
intel·ligència emocional i la seva diversitat cultural. Fornés recomana la lectura del llibre  
Culture Map2 per entendre la diversitat cultural que pot haver-hi al món laboral i com 
afecta  les relacions laborals, de com hem de millorar les habilitats relacionals i la 
importància de saber treballar en equip, d’entendre’s i l’empatia. 
 
Les organitzacions són cada cop més diverses, i els empleats efectius han de ser capaços 
de respectar les diferències i treballar amb persones d’una raça, religió, edat, sexe o 
orientació sexual diferent. A més, les empreses operen cada cop més a través dels límits 
internacionals, cosa que significa que és important que els empleats siguin sensibles a 
d’altres cultures, idiomes, creences polítiques i religioses. Els empleats amb una forta 
intel·ligència cultural i que s’adapten a altres persones que puguin percebre el món 
d’una manera diferent també són claus per desenvolupar productes i serveis més 
inclusius per a una organització. 
 

  

 
2 Meyer, Erin. The culture map: breaking through the invisible boundaries of global business. PublicAffairs, 2014. 

És necessari fer pràctiques abans d’entrar a una empresa, s’ha d’aprendre en el 
món del treball: un 10% és la formació a l’aula, un 20% és la relació amb el 
tutor, supervisor... i la resta s’adquireix treballant. Aprendre mentre es treballa 
és el punt ideal, i en aquest punt l’aposta entre l’educació i l’empresa és una 
gran aposta. 
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TAULA RODONA 

Sra. Neus Pons, directora gerent de Fundació BCN Formació Professional 
Sra. Núria Palli, directora pedagògica d’FP 
Sr. Jaume Serra, coordinador de Health Diagnòstic, S.L Grup QuironSalud 
Sr. Xavier Querol, director de desenvolupament comercial i responsable de formació de 
MUSSAP mútua d’assegurances i reassegurances a P.F 
Sra. Esther Massip, responsable de l’àrea de diagnòstic de Laboratoris Ambar, anàlisis 
mèdiques Barcelona, S.L 
Sr. Ferran Montoliu, gerent de Monlab, S.L 

La Sra. Neus Pons és directora gerent de la Fundació BCN Formació Professional, una 
entitat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona que promou la formació professional 
de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana. Desplega projectes de gran valor per la FP com 
són els Premis FPemprèn d’emprenedoria i la mobilitat internacional d’estudiants, 
entre d’altres, i compta amb un Observatori de la Formació Professional que aporta 
dades i coneixement sobre aquests estudis, tendències i oportunitats. Un dels seus 
objectius essencials és com assolir una simbiosi entre empresa i escola.  

L’objectiu d’aquesta taula rodona és donar veu als protagonistes de la intermediació de 
les estades pràctiques dels alumnes i la modera la Sra. Neus Pons que comença fent una 
exposició de dades actuals sobre el nivell d’inserció de l’FP, un 70% a Espanya i un 55% 
a Catalunya. Les pràctiques representen el 25%. El 65% dels treballs afirma, seran de 
grau tècnic. Així doncs, dins aquest marc...  
 
QUÈ APORTEN LES PRÀCTIQUES? 
 
Esther Massip: “Com a encarregada d’acollir als estudiants en pràctiques i fer el seu 
seguiment, crec que fer pràctiques dona seguretat als estudiants, poden veure si aquests 
estudis i tipus de feina els agraden o no. Per ells és una oportunitat”. 
 
Ferran Montoliu: “Hi ha, a més, una responsabilitat social, un compromís amb els joves. 
En el cas de les pràctiques que fan els alumnes de batxillerat són un petit apropament 
al món de l’empresa”. 
 
Núria Pallí: “La col·laboració amb l’empresa és vital i ha de continuar. El món de 
l’educació i l’empresa han d’anar de la mà”. 
 
Jaume Serra: “S’ha de mirar l’alumne des de la vessant pràctica. Els professors que 
ensenyen al cicle que tenen aquests alumnes en les assignatures tècniques ja estan 
vinculats a QuironSalud i als hospitals. En dos anys de cicle s’arriba a conèixer l’alumne, 
quin grau d’empatia té, quins valors i pel fet d’estar dins de l’aula, el professor pot donar 
indicacions de com s’ha de tractar la gent, per exemple”. 
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Xavier Querol: “Les pràctiques són fonamentals. Hi ha massa aprofitament per part de 
les empreses d’agafar becaris i no pagar res, en part també perquè els joves arriben amb 
una formació molt bàsica”. 
 
Esther Massip:  “Els alumnes que venen a pràctiques marxen contents. Els deixem fer 
coses supervisant-los. Dona molta feina, perquè s’ha d’explicar tot, però s’ha de fer. Els 
alumnes agafen habilitats, aprenen a treballar en equip. Els alumnes descobreixen si els 
agrada aquest món, a vegades comencen pensant que no els agrada i canvien 
radicalment o a l'inrevés”. 
 
Ferran Montoliu: “L’experiència és bona, acostuma a ser un perfil administratiu. 
D’entrada, l’empresa marca dues premisses: no cal ensenyar gaires coses,però sí que 
s’ha d’ensenyar què és el món de l’empresa, i l’esforç personal. S’han de sentir ben 
tractats”. 
 
PARLEM DE L’FP DUAL, QUÈ APORTA AL JOVE I A L’EMPRESA? 
 
La Sra. Pons ens dona una dada nova: la inserció del model FP Dual és del 65%, un xifra 
que està per sobre de l’FP tradicional. 
 
Xavier Querol: “Els alumnes arriben a les empreses més preparats i és un encert perquè 
és un món molt competitiu”. 
 
Ferran Montoliu: “Exigim moltes capacitats als joves. Si ens haguéssim d’incorporar 
nosaltres ara al món del treball ens seria molt difícil”. 
 
Jaume Serra: “Les competències dels alumnes es detecten a classe i d’altres a les 
pràctiques. El pla formatiu es transporta a la realitat professional. Amb l’FP molt 
ràpidament es fa una inserció real. L’alumne pot veure si allò que està fent li agrada. Al 
final és un caminar entre uns i els altres. No es tracta d’agafar alumnes acadèmicament 
excel·lents, i que no ho siguin a nivell emocional. Busquem l’equilibri: empatia, domini 
instal·lacions, complidor…” 
 
Núria Pallí: “Els alumnes que passen per la DUAL, tenen més seguretat, estan més 
capacitats: La clau és: competències tècniques + saber estar + avaluacions d’ habilitats a 
l’aula”. 
 
Xavier Querol: “Hi ha d’haver una tutoria interna”. 
 
Ferran Montoliu: “Falta trobar gent preparada. Encara estem en un marc antic de les 
“titulitis”. L’empresa no necessita això”. 
 
Núria Pallí: “Molts anys, l’empresa ha anat per una banda i l’educació per l’altra”. 
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RECONEIXEMENTS 

Una Comissió d’Avaluació formada pel Sr. Marc Ferrer, el Sr. Paco Mallenco, la Sra. Núria 
Pallí, el Sr. Ricard Coma, el Sr. Lluís Zabala i la Sra. Sílvia Moyano han fet una proposta 
per reconèixer un conjunt d’empreses col·laboradores pel seu compromís amb la 
formació.  

Aquesta comissió ha valorat diferents aspectes com el compromís de les empreses amb 
la formació pràctica dels estudiants; la seva participació en més de dues edicions pel que 
fa a les estades pràctiques d’alumnes; la qualitat d’aquestes estades des del punt de 
vista de l’aprenentatge; i la trajectòria de col·laboració i formació vers els joves 
estudiants. 

Lliuren els premis la directora pedagògica d’FP, la Sra. Núria Pallí, el Sr. Marc Ferrer i el 
Sr. Paco Mallenco, responsables del departament Escola – Empresa. 

• HEALTH DIAGNÒSTIC SLU GRUP QUIRONSALUD – DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 
perquè ha estat capaç de traduir un repte en servei, perquè s’ha involucrat en un 
projecte nou, pel seu compromís amb el projecte sanitari d’imatge per al diagnòstic, 
per la qualitat i quantitat de llocs de pràctiques. 

• MDB LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES SA per la qualitat de les seves estades 
pràctiques i pel seu compromís amb el nostre projecte FP, que dona sortida 
professional als nostres alumnes. 

• LABORATORIS AMBAR, ANÀLISIS MÈDIQUES BARCELONA SL pel seu compromís 
amb el nostre projecte d’FP i per ser curosos amb els nostres alumnes, per vetllar 
per la qualitat dels llocs de pràctiques, per la seva participació activa en les activitats 
i projectes de la nostra escola. 

• FUNDACIÓ PATRONAT DE L‘HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA pel seu compromís 
amb el nostre cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria, per la qualitat de les seves 
estades pràctiques, per creure en aquesta formació des dels inicis i per atendre 
especialment les necessitats particulars dels alumnes. 

• HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA, DOCÈNCIA D’INFERMERIA per subministrar 
llocs de pràctiques de gran qualitat, per la seva gestió de la docència en l’hospital i 
pel seu compromís amb el nostre projecte sanitari. 

• SAUVAGE TV, ELASTICA PRODUCTIONS SL per la seva internacionalització i per la 
qualitat de les seves estades pràctiques, pel seu compromís amb el projecte FP. 

• MINDED FACTORY perquè ha cregut en el nostre projecte d’A3D, perquè ha 
subministrat des dels orígens molts llocs de pràctiques, per la qualitat d’aquestes i  
pel seu compromís amb la nostra FP. 
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• HEALTH DIAGNÒSTIC SLU GRUP QUIRONSALUD – LABORATORI ANÀLISIS 

CLÍNIQUES per la qualitat de les estades pràctiques i pel seu compromís amb el 
nostre projecte de Laboratori, que facilita el creixement personal i professional dels 
alumnes. 

• ESPORTIU ROCAFORT, EID SA per l’oportunitat que dona als alumnes d’agafar 
compromís, perquè sempre ha acollit alumnes de Batxillerat i per l’enorme 
col·laboració amb les estades dels alumnes de la nostra escola des dels seus inicis. 

• DANTE HOTELES, SL pel seu compromís professional i professionalitzador amb els 
alumnes i amb l’escola, perquè és capaç de convertir unes pràctiques de Batxillerat 
en futures sortides professionals. 

• MUSSAP MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PF per la seva trajectòria 
de compromís amb la formació, per la seva continuada col·laboració amb l’Escola 
Pia,  per la seva predisposició per atendre alumnes en pràctiques i per la qualitat de 
les estades de Batxillerat. 

• MONLAB SL pel seu compromís amb l’escola i amb el projecte de Batxillerat, així com 
per l’oportunitat d’obertura de noves places pràctiques en el projecte FP. 

• KENOGARD SA per la qualitat de les seves estades pràctiques de Batxillerat, que 
ofereixen un espai verdaderament professional a l’alumnat, i pel seu compromís, 
sempre, amb la formació de joves i amb l’escola. 

Es felicita a totes les empreses que han rebut aquesta distinció amb el convenciment 
que en el proper simposi hi haurà ocasió de reconèixer la bona feina que faran d’altres 
empreses col·laboradores. 

 

TANCAMENT 

Sr. Ernest Botargues, membre de l’Equip de Govern de l’Escola Pia de Catalunya i 
responsable de l’Àrea Social 

 
Tot aquest acte és un agraïment a tots els agents que intervenen: empreses, tècnics que 
han acompanyat els joves, els joves en si, i tota l’organització de l’FP. 
 
Les persones es construeixen amb les experiències. Ens trobem amb uns adolescents 
que estan construint la seva vida, no saben què fer. L’empresa de pràctiques és una 
facilitadora per a la construcció de futur del jove. Fent les pràctiques s’acosten als 
entorns professionals. 
 
L’Escola Pia de Catalunya  té el desig d’educar des de la formació reglada i del  lleure per 
tal que les persones esdevinguin lliures, crítiques i compromeses. Actualment som 13 
centres amb FP i 1.868 empreses col·laboradores. 
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Vivim en un context d’onada migratòria, baixa natalitat, i les veus parlen del 2050 com 
un moment on es necessitaran mans d’altres territoris. El tercer sector és molt 
important, amb joves que tenen moltes habilitats. Ens cal fer un pas endavant i anar a 
buscar aquests joves. 
 
Per finalitzar cal dir que l’FP no té sentit sense l’empresa, ens necessitem. L’empresa i 
l’educació han d’anar de la mà. Per la formació dels nostres joves, us necessitem. 
Moltes gràcies per la vostra tasca! 
 
Na Sílvia Moyano dona per tancat aquest Simposi d’Empreses col·laboradores agraint a 
tots i totes l’assistència, de forma especial, al Sr. Marc Ferrer i al Sr. Paco Mallenco per 
l’organització de l’esdeveniment, i a la Sra. Rosi Dos Santos per fer de relatora d’aquest 
esdeveniment. 
 
Se serveix un sopar fred al vestíbul de l’escola, on estan convidats tots els assistents. 
 
 
 

Barcelona, 14 de novembre de 2019 
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ASSISTENTS 

Empresa Representant 
ALIANÇA MATARÓ JOAN MANEL CALLEJA  
ALOS IDEAS MARC SALVADOR 
AMBAR ESTER MASSIP 
ARXIU PROVINCIAL EPC ORIOL CASANOVAS 
ASSESSORIA MARESME MANUEL MORENO 
CAMBRA COMERÇ DE BRCELONA JOAN FELIP PUIG 
CHINTENERGY TOU YIZHEN 
CLINICA DEL VALLÉS SILVIA BÉRGAMO 
CLINICA DENTAL ARANO PAOLA ALDECOA 
COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS DE CATALUNYA AGNÈS CREUS 
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA ISIDRE GARCIA 
COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS SARA PÉREZ 
CRESPOS & CASTAÑERA SL JONHATAN CRESPO 
DESENLICE TATIANA HALBACH 
DIGAMELON ALBA ROY (excusada) 
DIGAMELON ANAÏS ROCCO 
DIGAMELON RAUL RODRÍGUEZ 
ESCOLA GARBIÑE AITOR LOZANO 
ESCOLA GARBIÑE EVA CUNILLERA 
ESCOLA GARBIÑE PILAR MARTINEZ 
ESCOLA GARBIÑE RAMON SERRANO 
ESCOLA PIA DE CATALUNYA DAVID GALLEMÍ 
ESCOLA PIA DE CATALUNYA ERNEST BOTARGUES 
ESPORTIU ROCAFORT GERARD ONDIÑANA (excusat) 
ESPORTIU ROCAFORT ROSSEND VERD (excusat) 
FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL NEUS PONS 
FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ ANNA FORNÉS 
FUNDACIÓ CODEPSA BEATRIZ PUIG 
FUNDACIÓ LLINDAR BEGONYA GASCH 

FUNDACIÓ LLINDAR MICHEL MONCAYO 

FUNDACIÓ PASCUAL MARAGALL ANA BORRELL 
FUNDACIO PATRONAT HOSPITAL DE NENS DE BCN CARLA GONZALEZ 
FUNDACIO PATRONAT HOSPITAL DE NENS DE BCN EMMA VILASECA 
GREGORI ASSESSORS JOSEP GREGORI 
HEALTH DIAGNOSTICS IDMN JAUME SERRA 
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA ISABEL CASTILLO 
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA PILAR SALVADOR 
HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR MARTA ALDEA 
HOTEL DANTE CRISTIAN PEREZ 
INSTITUT G. TRIES I PUJOL MONTSE GONZALEZ 
IUS SLP MARTA RUFILANCHAS (excusada) 
KENOGARD SA ROSA M CORBALAN 
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KILIGRAMBOX ANNA ESCURRIOLA 
LES TORTUGUES JOAQUIM BROGGI 
LES TORTUGUES MARIA MORADELL 
M. DURAN BELLIDO LABORATORI MIQUEL DURAN (excusat) 
M. DURAN BELLIDO LABORATORI TONI SORROCHE 
MADARIAGA ALEX MADARIAGA 
MADARIAGA MARIA PÉREZ 
MINDED FACTORY DAVID BARRERA (excusat) 
MINDED FACTORY SERGIO PASCUAL 
MONLAB FERRAN MONTOLIU 
MUSSAP XAVIER QUEROL 
OXFORD IVON SEGURA (excusada) 
PETIT COMITÉ YOLANDA MARTIN 
PUBGAM ESTUDIOS CARLES ESCRIBANO 
PUBGAM ESTUDIOS MONICA BALTÀ 
SAVAGE TV EVA LAFFITTE (excusada) 
TEKNON JAVIER GIRBÉS 
VEAR ASSEGURANCES MARIONA MONTERO 

VEAR ASSEGURANCES SONIA ROMERO 

WE ARE MORTENSEN, SL JOSEP MARIA GANYET 

 
 
PERSONAL 
 

 

ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA JOAN ARAGON 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA MÒNICA CAMPILLO 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA HELENA COLLADO 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA RICARD COMA 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA ROSI DOS SANTOS 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA MARC FERRER 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA MARTÍ GALLÉN 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA PACO MALLENCO 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA MARIONA MASÓ 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA SILVIA MOYANO 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA NÚRIA PALLÍ 
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA AINA SURROCA 

 

 


