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MODERADOR 

 
 
Cristina Fontgivell és llicenciada en Periodisme per la Universitat de Barcelona i està cursant un 
Executive MBA a IESE Business School. Durant més de set anys ha estat redactora del diari Expansión, 
cobrint l’actualitat sobre un ampli ventall de sectors, entre els quals destaquen la indústria 
farmacèutica i biotecnològica, automoció, emprenedoria i telecomunicacions. Des de 2015 és la 
responsable de màrqueting i comunicació d’EY (antiga Ernst & Young) a Catalunya.    

http://www.ey.com/ 
 

 
 
  

 

Cristina Fontgivell 
Assistant Director, Brand, 
Marketing & Communications 
department  
EY 
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PONENTS 

Guillem Mitjà és Enginyer industrial amb especialització electrònica per la UPC i posteriorment MBA 
per EAE. Després d’uns anys d’experiència en el món de l’electrònica i l’automatització industrial, va 
entrar a l’empresa Starlab per impulsar la spin-off fabricant de producte mèdic Neuroelectrics, on ha 
estat involucrat en la creació i creixement de l’empresa, així com en el disseny i producció dels 
dispositius mèdics.  
Neuroelectrics és ara una empresa consolidada fabricant d'equips d’electroencefalografia i 
estimulació del cervell portàtils i sense fils per al diagnòstic i tractament de patologies cerebrals i 
també un referent en el camp de la Neurociència aplicada. 
http://www.neuroelectrics.com/ 
 

 
Enginyer, Màster en Dir. Operacions (EADA); MBA (ICT). Dilatada experiència en les àrees d'R + D + i 
(participant com a enginyer en el desenvolupament i producció de noves màquines tèxtils, o bé, de 
teixits tècnics industrials i de vestir). Més de 20 anys com a executiu en projectes d'empreses 
multinacionals industrials tecnològiques, principalment com a Director d'Operacions. 
 
 

 
 

Guillem Mitjà 
Direcció d’Operacions 
Neuroelectrics 
 
 

 

 

Joan Bertran 
CEO 
Cebiotex 
 
 

 

http://www.neuroelectrics.com/
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Emprendre forma part de la meva vida, tant en l'esfera privada com en l'empresarial. Iniciant 
projectes d'emprenedoria, que no van arribar al mercat, (disseny-producció-venda de maquinària 
tèxtil, empresa comercialitzadora de peces tèxtils sota el segell "Comerç Just", ....). El Projecte 
CEBIOTEX representa, en l'actualitat, l'oportunitat d’aportar una nova i eficaç teràpia a la Lluita 
contra el Càncer, i al seu torn, aconseguir un important benefici social i econòmic. Amb aquest 
projecte vaig deixar al 2013 la meva àrea de confort, dedicant el 100% del temps a Cebiotex. 
www.cebiotex.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Màster en Gestió Administrativa i Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, en Dret i en 
Economia per la Universitat Abat Oliba - CEU (Barcelona). Diplomat en Ciències Empresarials per la 
Universitat de Barcelona. Postgrau en pràctica jurídica per l’ICAB i Compliance Officer per ESADE. Ha 
cursat HBS Finance Excellence Program, a Harvard Business School (Boston).  
Inicia la seva carrera professional en l'àrea de l'assessoria, auditoria i consultoria, per posteriorment 
especialitzar-se en el control de gestió i en la direcció econòmica financera en els sectors de 
maquinària industrial i mediambiental (2007-2011) i farmacèutic industrial (1993-2006). En aquest 
sector ha ocupat el lloc de Financial Controller, Controller Manager (BPA) i Director financer (CFO) a 
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA (Novartis). 
Al maig de 2011 s’incorpora a ORYZON com a director financer (CFO) i posteriorment assumeix les 
responsabilitats de director d'operacions (COO). Al 2016 ha rebut el premi com un dels 100 millors 
directors financers i un dels 25 professionals més innovadors del panorama empresarial espanyol.  
www.oryzon.com 

 
 

 

Enric Rello 
CFO (Director Financer);  
COO (Director Operacions).                                                          
Oryzon 
 
 

 

http://www.cebiotex.com/
http://www.oryzon.com/
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Alex és llicenciat en periodisme per la Universitat Blanquerna-Ramon Llull de Barcelona i té un 
Màster en Comunicació Corporativa d'Institucions Públiques i Polítiques per la Universitat 
Complutense de Madrid. Abans d'entrar al món de la consultoria, Alex va exercir de periodista per a 
diferents mitjans de comunicació com ComRadio, entre d’altres. Al 2003 va iniciar la seva carrera en 
Edelman, una de les principals agències de comunicació a nivell mundial, on va dirigir el departament 
de comunicació corporativa a l'oficina de Barcelona. Va ser també responsable de Comunicació de 
Crisi per Edelman Espanya, treballant per a clients de l'àmbit privat i institucions públiques. Alex es va 
incorporar a Sanofi al març de 2011 com a gerent de comunicació externa, al març de 2014 va passar 
a ser el director de Comunicació per a Espanya i Portugal i recentment ha estat nomenat 
Responsable de Comunicació d'Europa. 
www.sanofi.com            

Mònica Moro Mesa és llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Màster en Direcció de Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Des de 1995 es dedica professionalment al món d'Internet i fa 15 anys lidera el projecte a la Xarxa de 
la farmacèutica Grup Menarini Espanya. Després de posar en marxa el projecte d'e-learning 
d'aquesta empresa, és responsable de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa.  

 

Alex Pérez 
Director de Comunicació 
Sanofi 
 
 

 

 

Mònica Moro Mesa 
Responsable de comunicació, 
ebusiness i RSC.  
Grupo Menarini 
 

 

http://www.sanofi.com/
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A més desenvolupa la Funció docent com a professora del Màster Superior en Màrqueting 
Farmacèutic de l'escola de negocis EADA i com a tutora digital del Màster en Màrqueting 
Farmacèutic de la Universitat Pompeu Fabra. És vocal de la junta directiva de la secció col·legial de 
metges d’e-salut del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i membre del grup NUTECOM (Noves 
Tecnologies de la Comunicació) de l'Associació per a l'autocura de la salut (ANEFP). 

www.menarini.es 
  
 

 

 

http://www.menarini.es/

