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Nota de premsa 

Dijous 12 de juliol de 2018 

 
PAU GUARDANS I CAMBÓ, NOU PRESIDENT DE BARCELONA 
GLOBAL 
 

Gonzalo Rodés deixa la presidència després de dos anys al capdavant 
de l’associació  
 
Pau Guardans ha estat escollit nou president de Barcelona Global per 
l’Assemblea General de l’associació, reunida aquest dijous 12 de juliol. 
Guardans substitueix Gonzalo Rodés, que ha estat al capdavant de l’entitat 
durant dos anys, tal i com preveuen els estatuts. A més, l’Assemblea ha escollit 
una nova Comissió Executiva, que tindrà un mandat de dos anys. 

Gonzalo Rodés ha agraït la confiança dels socis de Barcelona Global, que ha 
incrementat de 34 a 57 el seu número d’afiliats corporatius protectors i de 69 a 106 el 
seu número d’afiliats corporatius, arribant a la xifra de 823 socis. A més, ha valorat 
molt positivament l’evolució de Barcelona Global en els darrers dos anys i ha afirmat 
que l’entitat s’ha posicionat com una “plataforma molt transversal de la ciutat de 
Barcelona” i de les poques que representa un grup tan divers d’empreses, centres de 
recerca, grans escoles de negoci, agents del món de la cultura i de persones que 
creuen que aquesta ciutat “té l’oportunitat de ser rellevant en el món global”. Rodés 
ha afegit que aquesta transversalitat és la que ens ha donat “legitimitat per opinar i 
per actuar” en els últims anys.  

Rodés ha posat en valor l’atractiu que té Barcelona per convertir-se en una ciutat de 
“referència pel talent” i ha afegit que, per desenvolupar tot el seu potencial i ser una 
ciutat de talent, aquesta agenda passa obligatòriament per la col·laboració 
publicprivada. En aquest sentit, ha posat com a exemple propostes de col·laboració 
que ha dut a terme Barcelona Global, com ara la candidatura de l’Agència Europea 
de Medicaments, el Summit de Turisme, el Benchmark Fiscal i el pla de Ciència. 
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La intervenció de Pau Guardans  

Per la seva banda, Pau Guardans ha fet una crida a decidir entre tots “quina ciutat 
volem pels propers 15 anys” i a fer un pas més per apuntar-nos al nou cicle de les 
millors ciutats del món. Barcelona, ha dit, “ha de passar de ser una ciutat admirada a 
ser una ciutat rellevant”, i per fer aquest pas, “cal construir el futur de la metròpolis 
sobre elements com l’atracció de talent, la cultura, la gestió sostenible del turisme i la 
resolució de grans reptes com ara la mobilitat i l’habitatge”. Guardans ha fet especial 
menció a l’àmbit de l’urbanisme, afirmant que Barcelona “ha de repensar el seu 
plantejament urbanístic” que no ha “reobert” des de l’època de Pasqual Maragall.  

El president entrant ha afirmat també que Barcelona, que és avui en dia una ciutat 
“autènticament global” no només per la seva connectivitat al món, sinó pel seu teixit i 
pel seu sistema emprenedor, “viu un moment molt especial de la seva historia”. 

 
Protagonisme del sector privat 

Seguint la línia de Rodés, Guardans ha destacat que “en aquest nou impuls” que la 
ciutat necessita, el sector privat ha de ser “clarament protagonista”, sense esperar 
que el lideratge “vingui de la política”. Així, Guardans ha deixat clar que Barcelona 
Global és una plataforma “magnífica” per mobilitzar i establir acords amb la part 
privada de la ciutat.  

Tant Rodés com Guardans han assenyalat que el s.XXI és clarament “el segle de les 
ciutats” i que entre tots hem d’aportar solucions amb “ambicions de futur”, prenent 
com a referència les millors pràctiques internacionals.  

Ha obert l’Assemblea el president de la Fundació IESE, Jordi Canals, amb una 
intervenció sobre la importància de l’educació superior per la marca Barcelona. A 
continuació, el director general de Barcelona Global, Mateu Hernández, ha fet un 
resum del moment en el què es troba l’entitat i ha fet un repàs dels projectes més 
rellevants de l’entitat que estan en marxa.  

Han assistit a l’Assemblea gairebé 200 socis, entre ells el president de Saba, 
Salvador Alemany; el president de CaixaBank, Jordi Gual; el president del Grupo 
Planeta, Josep Creuheras; l’editora de Dossier Vanguardia y Libros Vanguardia, Ana 
Godó; la presidenta de Savills Aguirre Newman, Anna Gener; la directora general de 
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Teresa Garcia-Milà; el director 
general del Banc Sabadell, Carlos Ventura; el director de l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO), Lluís Torner; el president del Barcelona Institute of Science and 
Technology (BIST), Andreu Mas-Colell; la directora d´Ashoka Espanya, Alexandra 
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Mitjans. També ha assistit la periodista Bibiana Ballbè i el director executiu del 
Festival Offf, Pep Salazar.  

 

 
Sobre Barcelona Global 
 
Barcelona Global és una associació privada, independent i sense ànim de lucre 
formada per 163 de les principals empreses de la ciutat, centres de recerca, 
emprenedors, escoles de negoci, universitats i institucions culturals, i de més de 820 
professionals, que vol fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent 
i l’activitat econòmica. L’associació compta amb una xarxa de 80 membres que viuen 
i treballen a l’estranger i un 20% de membres internacionals que han escollit 
Barcelona com a ciutat on viure i treballar. 

Barcelona Global promou i lidera projectes per atreure talent i activitat econòmica; 
està compromesa amb les iniciatives impulsades pels seus membres i dóna suport al 
seu èxit; i mobilitza els seus membres per identificar reptes i projectes per a la ciutat 
en les àrees d’Emprenedoria i Competitivitat, Recerca i Coneixement, Cultura, 
Turisme i Impacte Social. 

 
823 socis   
 
En els darrers dos anys, Barcelona Global ha incrementat de 34 a 57 el seu número 
de socis corporatius protectors i de 69 a 106 el seu número de socis corporatius, 
arribant a la xifra de més de 800 socis.  
Durant l’Assemblea s’ha fet un resum dels projectes més importants que ha dut a 
terme Barcelona Global en els darrers dos anys:  
 

• Barcelona Obertura Spring Festival: 
 
Tindrà lloc del 4 al 17 de març de 2019 i reunirà a les principals institucions de 
música de la ciutat (Liceu, Palau de la Música Catalana i l'Auditori) en un programa 
conjunt de concerts i d'òpera, juntament amb nombrosos recitals en llocs 
emblemàtics de Barcelona com la Casa Batlló de Gaudí o la Casa Vicens, i en 
museus, centres comunitaris i espais no convencionals de tota la ciutat. 
 

• Barcelona Engineering and Economic Studies: 
 

El nou grau interuniversitari d'Enginyeria Industrial i Economia a Barcelona 
començarà al setembre del 2018. El grau ha estat promogut per Barcelona Global en 
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col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de 
Catalunya, dirigit per la Fundació BEST. S’impartirà íntegrament en anglès i ha estat 
possible gràcies al suport d'un conjunt de corporacions amb l’objectiu comú de 
formar excel·lents professionals en els àmbits de l'enginyeria industrial i de 
l'economia. 
 

• MBA DAY:  
 
Barcelona acull dues de les més prestigioses escoles de negoci: IESE i ESADE. Els 
seus programes, que atreuen talent local i internacional, reuneixen cada any més de 
500 alumnes. Des de Barcelona Global organitzem el MBA Day, una jornada en la 
qual volem que aquests futurs executius que es formen a Barcelona coneguin des del 
primer dia i de primera mà la Barcelona industrial, emprenedora, científica i creativa 
que representem.  
 

• Agenda Barcelona:  
Barcelona Global presenta un conjunt d'ambicioses accions de comunicació global i 
el desenvolupament d'una sèrie de projectes estratègics per recuperar ràpidament la 
crisi i promoure Barcelona com la ciutat que volem que sigui: una de les millors del 
món pel talent i la seva activitat econòmica. 
Fruit de dos anys de treball, cal destacar també que el passat mes de març 
Barcelona Global va celebrar el primer Barcelona Global Summit: Innovation in Urban 
Tourism, un espai per aportar solucions sobre aspectes clau en el desenvolupament 
econòmic i la projecció internacional de Barcelona.  
 
Procés de votació 
 
Segons els estatuts de Barcelona Global, la presidència de l’associació té una 
duració de dos anys, prorrogable a quatre, tot i que fins al moment cap president ha 
prorrogat el seu mandat més de dos anys per mantenir la renovació de l’entitat. Els 
estatuts estableixen que la Junta General de l’associació ha de proposar un candidat, 
que ha de ser aprovat per l’Assemblea. En aquest cas, la Junta, reunida el 20 de juny, 
va proposar com a candidat el fins ara vicepresident de Barcelona Global, Pau 
Guardans. 
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Nova Comissió Executiva 
 

 
 
 
 
Biografia de Pau Guardans i Cambó 
 
Hotelier i fundador de l'empresa Único Hotels (unicohotels.com), una reconeguda 
col·lecció d'hotels lifestyle de luxe amb establiments a Barcelona (Grand Hotel 
Central), a Madrid (Hotel Único, The Principal Madrid Hotel), i dos hotels en 
construcció a Mallorca. Així mateix, el grup explota els restaurants associats als hotels 
entre els quals destaca el prestigiós "Ramon Freixa Madrid", reconegut amb 2 
estrelles Michelin. 
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Llicenciat en Econòmiques, amb estudis de Dret i PDG per l'IESE, Guardans va 
treballar amb anterioritat en empreses com Arthur Andersen, Grup Mecalux (Director 
General), Amer Sporting Group (GM Espanya), el Ministeri d'Indústria i Energia 
(Director General d'Indústria), Grupo Acciona (Director General de Desenvolupament 
Corporatiu), AC Hotels (Fundador i CEO) i Quabit Grupo inmobiliario (vicepresident). 
Ha estat membre dels consells d'administració de diverses empreses nacionals i 
internacionals, vocal de nombroses associacions, fundacions i entitats com el Cercle 
d'Economia, l'Institut Cambó o la Fundació Exit.  
 

Barcelona Global en xifres 
 

 
 

 


