
 



 

VII Jornada Clade 
 
Cooperació: Governança i economia 
col·laborativa 
 
2 de juliol, Auditori de La Pedrera, Passeig de Gràcia 92 
(18.30h) 
 
 
Presentació: 
 
En aquesta edició, es pretén reflexionar sobre les noves formes socials i 
econòmiques que s’han generat entorn de la participació després de la crisi sòcio-
econòmica dels últims anys. La jornada vol explorar les possibilitats que s’obren per 
a construir nous models empresarials i socials des de les bases d’una governança 
fonamentada en la col·laboració: cooperació, economia col·laborativa. 
 
La reflexió es vol articular des de tres prismes diferents que identifiquen cadascun 
dels ponents: l’empresarial, el col·laboratiu, el sociològic i educacional. 
 
Programa 
 
18.30h Benvinguda President Grup Clade – Sr. David Cos 
18.45h DIÀLEG 

Diàleg dels tres ponents moderat per Fina Ruaix 
 El diàleg girarà entorn dels comentaris sorgits de 
diferents càpsules de vídeo – missatges de persones diverses 
de les empreses del grup) 
 
Oriol Amat, Conseller de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors. Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra 
Albert Cañigueral, Enginyer multimèdia fascinat per aplicar 
els models disruptius d'internet fora del web. Fundadorde 
ConsumoColaborativo.com 
Anna Pagès, Doctora en Ciències de l’Educació. Professora 
titular a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
l’Esport-Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.  
 

19.40h Intervenció Director General de Clade – Sr. Ramon Roig 
19.45h Cloenda:Conseller d’Empresa i Ocupació, Hble. Sr. Felip 

Puig 
20.00 Networking 
 
 



Perfil dels ponents 
 
Oriol Amat 
 
Conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Catedràtic d'Economia 
Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Economista, president del 
Registre d'Experts Comptables i president de l'ACCID. Autor de diversos llibres de 
comptabilitat i finances, alguns dels quals s'han traduït a diversos idiomes. 
Ha estat professor visitant en diferents universitats i escoles de negoci europees, 
americanes i asiàtiques. 
 
Albert Cañigueral 
 
Enginyer multimèdia fascinat per aplicar els models disruptius d'internet fora del 
web. El 2011 va fundar ConsumoColaborativo.com, formant part de l'avantguarda 
del moviment. És un referent del consum col laboratiu en llengua espanyola. També 
és el connector d'OuiShare per a Espanya i Amèrica Llatina i forma part de l'equip 
de Global Curators de CollaborativeConsumption.com. 
col·laborativa. 
 
Anna Pagès 
 
Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Professora titular a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport-
Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Membre del Grup Càtedra Ramon Llull 
“Antropologa i Pedagogia”. Membre del Grup de Recerca PSITIC, de la Facultat de 
Psicologia i Pedagogia-Blanquerna i membre de la Societé Francophone de 
Philosophie de l’Éducation, membre de la Philosophy of Education Society-EUA. 
 

 


