
Professional
Breu currículum

Ferran Cabrer i Vilagut és el propietari i gerent de MUFICATA SL i ex-president de 
CONSEN Euro-Group EEIG

És Enginyer Agrònom i Agrícola de professió, amb un Màster en Administració 
de Petites i Mitjanes Empreses. Ha estat involucrat en diferents sectors, sent important  
destacar, després d'acabar el seu grau, les seves primeres treballs com a Assistent Tècnic  
de la  Generalitat  de  Catalunya en  la  Delegació  Territorial  de  Tarragona,  i  Director  del  Departament  de  
Recerca i Desenvolupament Tecnològic de productes fito-farmacèutics.

En un repte  personal,  quan la gran crisi  mundial  del  petroli  i  l'auge de l'ecologia i  prohibició del 
insecticides clorats i les reticències als fosforats, inicià com emprenedor un projecte empresarial basat en una 
invenció  seva  per  a  la  protecció  de  les  inclemències  dels  pilots  de  escúters.  Dirigint  la  micro-empresa 
d'accessoris de motocicletes lluità als anys noranta amb la crisi econòmica mundial fins a la seva inexorable 
tancament per manca de recursos i vendes. 
Com a resultat d'això i desprès de fer cursos intensius d'anglès a ESADE i NOVALINGUA i d'economia al  
Col·legi d'Economistes de Catalunya, en un nou projecte emprenedor, va fundar la consultoria MUFICATA 
prestant com consultor, serveis Empresarials i Financers en l'àrea de Barcelona. El creixement d'Internet el va 
utilitzar per donar suport a les activitats internacionals de cerca de socis i mediació de processos de compra i  
venda d'empreses. Quan les grans consultories s'implantaren a Catalunya, aturà aquesta activitat, i treballa com 
a  consultor  i  gestor  de  projectes  informàtics de  Portals  i  Intranets  pel  comerç  electrònic,  la  formació  i 
l'aprenentatge, per a la consultora GETRONIC i la companyia informàtica Gestió del Coneixement (GECSA). 

A partir de la seva participació en un projecte europeu METACAMPUS, plataforma oberta per a la  
educació i el comerç, aplicà i obté una subvenció del CDTI al 2002, per a preparar la proposta d'un projecte 
europeu  CONSEN,  com xarxa  neuronal  de  xarxes.  Això  li  va  servir,  com a  empresari,  per  redissenyar 
paral·lelament el procés de serveis empresarial d'informació, amb l'ús intensiu d'Internet, que es van convertir  
en el centre del negoci, i finalment en l'actual activitat de preparació i gestió de projectes tecnològics europeus.  
Després  d'un  parell  d'anys,  i  amb  els  primers  projectes  europeus  concedits  i  xarxes  creades,  va  fundar 
CONSEN Euro-Group EEIG com agrupació de petites empreses, per a la recerca i desenvolupament a nivell  
europeu, de les tecnologies de la Societat de la Informació i del Coneixement. Durant quatre anys va fer de  
president executiu, creixent fins a convertir-se en la primera, única i líder europea. Malgrat tot, la manca de  
suport europeu a l'establiment de societats cooperatives, va frustrar la seva evolució natural a cooperativa,  
motivant l'aturament progressiu de les activitats per la incapacitat d'assolir el consens necessari en aquest tipus 
d'organitzacions, per prendre decisions executives per a la seva gestió.

En  aquest  dècada,  ha  preparat  i  construït  els  consorcis  per  a  més  d'una  trentena  de  propostes  de 
projectes de recerca i innovació, al mateix temps que ha participat i contribuït en diversos d'aquest projectes  
cofinançat  per la Comissió Europea,  així  com organitzat  tallers,  i  participat  assíduament en conferències i  
sessions. També ha col·laborat voluntàriament, com a Vicepresident de la comunitat “Coneixement al Treball” 
dins de la iniciativa de  Ambient Intel·ligent al treball, per al desenvolupament de  l'objectiu estratègic "Nous  
entorns de col·laboració". És membre de l'Associació Europea de Directors i Administradors d'Investigació  
(EARMA), membre de la xarxa de suport al comerç electrònic (eBSN), així com altres iniciatives europees en 
Tecnologies de la Societat de la Informació i plataformes tecnològiques europees, com ISI, NEM, NESSI,..

El seu treball actual de tècnic de projectes de recerca europeus es centra en establir les bases dels 
futurs marcs del Internet de les Coses Sensibles (IoST), i de la detecció d'esdeveniments sensibles per part  
d'entitats amb intel·ligència Artificial i els Ambients intel·ligents per a ser utilitzats en aplicacions industrials 
(SECAIA). Això ja ha produït la preparació, presentació, aprovació i negociació del primer projecte d' aplicació  
industrial pràctica a l'eficiència energètica de grans edificis públics i els seus voltants (S4EeB), cofinançat per  
la Direcció General de Recerca de la comissió europea.



Experiència Professional

Dates i ocupació o càrrec exercit: 

Des de juliol de 1997 

MUFICATA SL (CEO) (Abans Multifinancial Capital sl) B61421830 Jaume Fabra 12, 
08004  Barcelona.  Recerca,  Desenvolupament  Tecnològic  i  Innovació  de  les 
Tecnologies de la Societat de la Informació a nivell europeu, en particular en l'àrea de 
la xarxa de cooperació d'organitzacions internacionals i gestió de projectes de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació.

Del 2004 al 2006 

CONSEN Euro-Grup EEIG (Fundador i President) Fundació i promoció de l'agrupació Europea formada 
per vuit petites companyies especialitzades en noves tecnologies de sis països diferents (BE, NL, ES, EE, GR,  
PL).  Desenvolupa  diverses  activitats  i  responsabilitats,  com la  promoció  i  la  Direcció  de  Comunitats  de 
Cooperació i Projectes de Recerca Europeus. CONSEN Euro-Grup EEIG.

De 10/2000 a 10/2002 

GECSA Gestió  del  Coneixement  SA (Gestor de  projecte). Gestió  de  diversos  projectes  informàtics  de 
intranets i  portals  de bancs i  empreses,  com Caixa de Sabadell,  per a sistemes d'aprenentatge i  gestió del  
coneixement.  Participació  a  la  UE-FP5  Projecte  Integrat  METACAMPUS  com  plataforma  de  comerç 
electrònic, gestió de recursos i plataforma educativa.

Des de 1999 fins 10/2000

Getronics  (Consultor  Europeu) Serveis  d'informació,  comunicació  i  re-enginyeria.  Gestor  de  diversos 
projectes de portals de comerç electrònic, com Port de Barcelona i Diputació de Lleida. Formador intern en 
Internet.

De 1998 a 1999 

Organització Guver SA (Gestor de Projectes)  Informació i director del projecte de portals per al comerç 
electrònic per una companyia d'assegurances en línia.

De 1996 a 1998 

APIP Associació d'inserció professional i la inclusió (Ajudant a la Presidència) Suport i secretaria per a 
l'administració de entitats, producció de continguts i recursos formatius, tramitació d'ajuts i coordinació dels  
projectes administratius, financers i legals.

De 1993 a 1996 

Multifinancial Capital scp (consultor) Consultor empresarial per a les Finances Corporatives, i mediació per 
a la Fusió i Adquisicions d'empreses i tramitació d' ajuts per al desenvolupament tecnològic.

De 1991 a 1993 

TOP5 S.L. (CEO) Gestió de la empresa dedicada a la fabricació i comercialització d'accessoris de moto per a  
la protecció del motorista contra les inclemències provocades pel fred, vent i la pluja.

Del 1987 al 1991 

LAINCO S.A. (Director Recerca Agroquímica) Realització i coordinació de la recerca i el desenvolupament 
d'un ampli catàleg de productes agrícoles i Fitosanitaris a nivell nacional. Principalment assaigs en camp per al  
registre de productes, i el testeig d'eficàcies per al desenvolupament de nous. Tasques de suport al departament 
de màrqueting i laboratori.  

Des 1986-1987 

Generalitat  de  Catalunya  (Assistent  tècnic) Supervisió  del  cultius  i  proves  oficials  de  l'eficiència  de 
productes fitosanitaris previs al seu Registre Sanitari per a la Delegació Territorial de Tarragona.



Educació

Al 1986 

Títol de la qualificació obtinguda: Enginyer Agrònom, especialitat Fitotècnia.

Nom i tipus del centre de l'educació i la formació: Escola Superior d'Enginyers Agrònoms de Lleida (UPC,  
ETSEALL).

Enginyers  Agrònoms  són  professionals  tècnicament  capacitats  per  manejar,  disseny de  projectes,  realitzar  
investigacions i aplicar la innovació tecnològica per al medi rural, agrícola i agroalimentari, amb l'objectiu de 
millorar la producció, ús, transformació industrial, defensa i conservació del medi ambient. Ells estan capacitats 
per fer aquesta conciliació de la productivitat, qualitat, economia i desenvolupament rural.

Al 1983 

Títol de la qualificació obtinguda: Enginyer Tècnic Agrícola 

Nom i  tipus  del  centre de l'educació i  la  formació:  Escola Universitària d'Enginyers  Tècnics Agrícoles de 
Barcelona (EUETAB, actualment ESAB de la UPC)

Al 1981 

Títol de la qualificació obtinguda:  Enginyer Tècnic Industrial (primer cicle sense titulació) 

Nom i tipus del centre d'educació i formació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona  
(UPC, ETSEIB).

Els cursos a l'ETSEIB cobreixen els tres cicles de l'educació universitària. S'ensenya el cicle complet de grau  
(1r i 2n cicle), 2n cicle i cursos de tercer cicles (postgrau, màster i cursos de doctorat). L'esquema general dels 
cursos es mostra en el diagrama.

Al 1978

Batxiller per l'Escola Perez Iborra de Barcelona.

Altres cursos i estudis
1999 - “Technical course of Management of Applications design and information Systems Projects” per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Barcelona. 

1998  -  “Curs  sobre  la  LORTAD,  Spanish  Lay  of  Security  and  Personal  Data  Protection  (LSGI)”  per 
l'Organització GUVER a Barcelona.

1991-1992 - “Master in Business Administration and Economy of Micro-companies” pel Col·legi oficial d' 
Economistes de Catalunya a Barcelona.

1991 - “Curs de "Distribution Marketing and Management of the Quality” pel Col·legi Oficial d' Economistes 
de Catalunya a Barcelona.

1990-1992 – Cursos intensius d'Angles a les Escoles NOVALINGUA i ESADE de Barcelona.

1990-1991 - “Applications and Technologies of Internet and web-sites (500hours)” per el centre oficial BIT de  
cursos de formació professional a Barcelona. 

1987 - “Computational Management and analysis of the information, documentation and data in Investigation 
and Research” per la Facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB). 



Llengües
Materne(s) Català – Castellà (Spanish)

Altre(s)

Auto-valorització
Comprensió Parlat Escrit

Escoltat Llegit Interacció Producció -

Anglès B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

Francès C1 Proficient 
user

C1 Proficient user A2 Basic user B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

Italià B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

A2 Basic user A2 Basic user

Portuguès B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

B1 Independent 
user

A2 Basic user A2 Basic user

Participacions en conferencies i esdeveniments tècnics
Nombroses  (al  voltant  d'un  parell  cada  mes)  participacions,  presentacions  i  organitzacions 

d'exposicions, congressos, seminaris, conferències, reunions de treball, tallers i esdeveniments tecnològics en 
àrees relatives a les ciències de la informació, comunicació, coneixement i innovació, el període 2003-2011 en  
diverses ciutats europees, però generalment a Brussel·les.

En  els  darrers  anys,  ha  celebrat  setmanalment,  conferències  i  reunions  tècniques  i  de  treball  
telemàtiques.  Va ser un dels promotors (inventors)  del  terme “webminar” tal  com s'anomena actualment  a 
aquest esdeveniments multimèdia interactius i col·lectius, basat en Internet.  

Projectes Europeus de Recerca

• SIGOSSEE -  Grups  d'Especial  Interès  de  Programari  Lliure  en  e-Learning  i  educació  a  Europa 

(Special Interest Groups of Open Source Software in e-learning and Education in Europe).

• TOSSAD - Cap a l'adopció de Programari Lliure i Difusió (Towards Open Source Software Adoption 

and Diffusion).

• SAMANTHA - Xarxes obertes i mòbils per a la traçabilitat de productes del mar.

• COMIST - Intel.ligència Ambiental a les comunitats de treball de IST en els nous Estats membres.

• SECURE-FORCE – Plataforma Europea de Seguretat i Privacitat - Pro-actiu d'intel·ligència i suport 

als programes per estimular les PIMEs europees s'enfronten a problemes d'investigació en el camp de la 

seguretat  de  les  TIC.  (European Security and Privacy platform - Pro-active intelligence & support 

programme to stimulate European SMEs Faced with research issues in the field of ICT security.)

• VISiYES - Sistema Virtual Integrat de Suport per a Innovadors Joves Empresaris i Start-ups.

• EURO_COOP: _ICT_DEV - Projecte per promoure a Romania la cooperació europea interregional 

per / per les TIC.



Contribució com a membre de
• EBSN - La Xarxa Europea de Suport eBusiness.
• AMI(@)WORK - La família de comunitats d'Ambient intel·ligent en el treball.
• NESSI - La plataforma tecnològica europea de Programari oberta/lliure i Serveis.
• IQUA - L'Agència de Qualitat d'Internet.
• NEM - La plataforma tecnològica de continguts i serveis multimèdia NEM-initiative.org
• ISI - La plataforma tecnològica de l'espai.
• AeroSME - La plataforma europea d'organitzacions Aeroespacial
• CEN / ISSS - Les TIC i-Skills Work-Shop de Normes de Competències TIC, l'ocupació i les obres.
• ENISA - Agència Europea de Seguretat de la Informació.
• DRUPAL – Sistema Obert per a la Gestió de Continguts a Internet (CMS).
• Altres plataformes tecnològiques europees i  les xarxes - OSOR, NESSI,  l'administració electrònica 

eGovernment and eParticipation, EARMA. 

Publicacions i presentacions de propostes de projectes

2011
►  sense4maintain   -  Intelligent  sensing  system  for  the  optimisation  of  Machinery  Reliability  and  
Maintainability. FP7-2012-NMP-ICT-FoF - FP7-2012- "Factories of the Future" – 2012 Topic: FoF.NMP.2012-
2 Methodologies and tools for the sustainable, predictive maintenance of production equipment. SME - targeted 
collaborative projects - Deadline: 2011-12-01

►  My ABC id Gate   -  Optimised and Harmonised Framework of  Automated Border  Control  Identification 
Gates.  SECURITY  RESEARCH  CALL  5  (FP7-SEC-2012-1)  Activity:  10.3  Intelligent  surveillance  and 
enhancing border security Deadline: 23 November 2011 - Topic SEC-2012.3.4-6 Enhancing the workflow and 
functionalities  of  Automated  Border  Control  (ABC)  gates  Collaborative  Projects  -  large  scale  integrating 
projects. 

►  SensITs   -  Realise artificial  life of  Intelligent  Sensing Entities as natural  computational sequence and  
logical  consequence  of  sensing-events  represented  by  semantic-spectrograms. Call:  FP7-ICT-2011-C. 
Scheme:  Small  or  medium-scale  focused  research  project  (STREP).  Work  programme  topics  addressed:  
Objective ICT-2011.9.1. Challenging current Thinking. Date of preparation: 2011-05-02.

►  IoSS   -  Internet  Architecture for  Optimisation Sensing Systems.  Call  identifier:  FP7-ICT-2011-7/CP-FP-
INFSO. Objective ICT-2011.1.3 Internet-connected objects. Outcome: a) Targeted outcome An open networked 
architecture for Internet-connected objects. Instrument: STREP. Deadline: 2011-01-18.

2010
►S4EeB -  Sounds for Energy-efficient Buildings.  Call: Energy-efficient Buildings. Work programme topic  
addressed: ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use – a) targeted outcomes: ICT objective  
EeB.ICT.2011.10-2. Instrument: Small or medium-scale focused research project (STREP) proposal. 
►SECCHECK - Integration of technologies to optimise the security in checkpoints of airports. Call SEC-
2011. Objective addressed and Area: 10.2.2 Energy, Transport, communication grids. Topic SEC-2011.2.2-1 
Airport checkpoints. Instrument: Integration Project

2009
►S4EeB - Sounds for Energy-efficient Buildings. Work programme topic addressed: ICT for energy-efficient 
buildings and spaces of public use – a) targeted outcomes: ICT objective EeB.ICT.2010.10-2. Small or medium-
scale focused research project (STREP) proposal. Call: Energy-efficient Buildings. 
►SOUNDBOT  - European  Open  and  Extensible  Platform  for  Domestic  Sounds  and  Noises  Robotic
Services to Assist and Care for the elders at home. Work programme topics addressed: Challenge 7: ICT for 



Independent Living, Inclusion and Governance. Objective: ICT-2009.7.1 ICT & Ageing. Outcome: a) Service 
robotics for ageing well: Integration and adaptation of modular robotic solutions. Type of funding scheme: 
Collaborative Small-scale focused research project. 

2008
►  Senescence@home   –  Trans-European platform of senescence service and products at home. ICT PSP 
Objective identifier: 1.3 ICT for ageing well / independent living. CIP-ICT PSP-2009-3. Scheme: Pilot B

►  DemenCare   -  European  sustainable  platform  of  Dementia  Care  to  provide  reliable  information  and  
statistic  criteria  to  policy  makers.   Call:  HEALTH-2009-3.2-1:  Organisation  of  dementia  care. Scheme: 
Collaborative Small-scale focused research project.

2007
►  SYMPHONY   -  European  Privacy  Platform  EPP. Call:  EPP CIP -  ICT-PSP/2007/1  Thematic  Network. 
Theme 4.4. ICT PSP call for proposals 2007 – ICT PSP/2007/1 - Thematic Network. Objective 4.4: Privacy 
Protection Infrastructure. Date: 23-October-2007.

►  IONHome   - Home care for Ageing People. Call: FP7 ICT 2007-1. Main topic: ICT for Independent Living 
and Inclusion,  ICT and ageing ICT-2007.7.1.  Instrument:  Small  or  medium scale  focused research project 
(STREP). Date of preparation: 07.05.2007 

►  EIP-KIS   - European Innovation Platform for Knowledge Intensive Services. Call: ENT/CIP/07/C/N04S00. 
CoompEUtition. CIP - Implementing measure Special call for proposals. Date: 07-September-2007.

►  TEIPKIS-ICT   -  Trans-European  Platform  for  Knowledge  Intensive  Services  for  Information  and 
Communication Technologies. 

►  EIREP   - European Innovation Research Education Platform. Call: Pilot projects for cooperation between 
European institutes of technology Supporting integrated innovation networks. Date: 31 August 2007.

2006
►  ICT SKILLS   – ICT Skills and Career Web-portal & Collaborative Community. Proposal for tender call: 
2006/S 78-081358. 

►  DiTV   -  Enabling  Digital  terrestrial  TV and  Interactive  services  in  Latin  America.  Enabling  Digital 
terrestrial TV and Interactive services in Latin America. Instrument: Specific Support Action proposal. Call:  
FP6-2005-IST-6. Date: 2006-04-11.

►  PERSONAL  TELENVIRONMENT   –  TelEnvironment  neural  information  and  multi-channel  
communication environment provides integrated services deployed in real scenarios of Ambient Intelligent  
and practical applications for assisting Ageing. Call:  FP6-2005-IST-6 2.6.2. Instrument: Specific Targeted 
Research (STREP). Date: 2006-04-25

2005
►  EU2cooperation   – European Groups for cooperation on-Net. "Europe towards co-operation by European-
Groups on the Net" is a coordination action to explore the critical points and services needs of the European 
Groups Organizations on the net  in order to adopt  and popularize their  formation and work,  business and  
research  cooperation.   Call  title:  FP6-2004-IST-5.   Date:  2005-09-21.  Topic:  FP6-IST-5-2.5.8.  ICT  for  
Networked Businesses. Instrument: Coordination Action (CA).

►  Accessibbility2info   -  Accessibility2info  Info-Space  for  Europeans  Groups  of  Assisted  Technologies  
industries  and accessibility,  disability  and ageing experts and organisations.  Call  title  :  FP6-2004-IST-5. 
Instrument: Coordination Action (CA). EPSS n.: 033643. Date: 2005-09-21, Topic: FP6-IST-2.5.11 eInclusion.

►  Awarentainment   - Support the connexion, pooling and networking of different European and national  
on-going initiatives and projects and key stakeholders in the field of CSR and business, interacting and  
sharing  experience  at  all  levels  is  a  promising  approach  to  improve  European  awareness  of  CSR  
performance. Corporate  Social  Responsibility.  European  Commission.  Directorate-General  Enterprise  & 
Industry. Call for proposals: ENTR/05/CP/01: Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among 
SMEs. Date: 29 July 2005. 



►  SMES2innovation   - Build a European Supportive Information Environment where SMEs can have tools  
to form and manage Euro-Groups, to research and innovate at European level in a common effort, sharing  
resources,  and  exploiting  synergies.  Funded  programme:  EU-FP6-INNOVATION-7.  Instrument:  Specific 
Support Action. Call title: FP6-2004-INNOV-7. EPSS n.: 030604. Date: 2005-06-15

►  OSBP4GOV   - Open-Source Best-Practices for Government. OSBP4GOV builds a sustainable Information 
Environment to train Public Administration researchers, technicians and policy makers in how to manage the  
migration and use the Open-Source (Software, Contents and Standards) technological factors for maximizing 
the socio-economic benefits and win the technological challengers of the Information Society, innovating in the 
interoperability,  cost  and trust.  Call:  IST Call  4  [FP6-2004-IST-4].  Topic:  IST-4,  2.3.9 ICT for  Innovative 
eGovernment [Integrating and Strengthening the European Research Area]. Activity area: Information Society  
Technologies. Date: 2005-03-22. Type of instrument: Specific Support Action (SSA). 

►  OS4EU   - Open-Source for  Europe.  OPEN-SOURCE FACTOR FOR SUSTAINABLE LOCAL SOCIO-
ECONOMICAL DEVELOPMENT AND SOCIAL COHESION. Programme: FP6-CITIZEN-5: Citizens and 
Governance in  a  knowledge-based society.  Development  models  to  meet  combined societal  and economic  
objectives. Call title : FP6-2004-CITIZENS-5. EPSS n.: 028397. Date: 11/04/2005.

►  EOSCIS   - European Open-Source Cooperative Innovator Info-Space. Objective: INNOVATION EFFORT 
TOWARDS THE OPEN SOURCE EUROPEAN INDUSTRIAL SECTOR.  Call title:  FP6-2004-INNOV-6. 
Strategic Objective: Technological Cross-sectorial Clustering. Funded Programme: EU-FP6-INNOVATION-6. 
Instrument: Coordinate Action. EPSS n.: 022358. Instrument: Specific Support Action (SSA). Date: 25/01/2005

►  OS2EU   -  Open-Source  to  Europe.  Programme:  EU-FP6-INNOVATION-5.  Call:  FP6-2004-INNOV-5. 
Proposal EPPS: 022985. Date: 2005-02-10. Instrument Selected: Specific Support Action

►  ACCESS2info   -  Co-operative  Info-Space  for  Euro-Groups  of  Information  Accessibility  Experts. 
Programme:  INNOVATION-6 call  of  the  EU Sixth  Framework Programme,  in  the  Strategic  Objective  of 
Technological Cross-sectoral Clustering. Instrument:  Specific Support Action (SSA) 

2004
►  TECAPIS   - Trans-European smart Communities And Projects Info-Space. Proposal for the collaborative 
SMES call of the Information Society Technologies (IST) EU Sixth Framework Programme. Call: FP6-IST-
2002-SME-1. EPSS n.: 5914. Instrument: CRAFT.

►  EU2FOSS   - Interactive Co-operative Info-Space of Open Source in practices. Proposal for the IST-3 call of 
the EU Sixth Framework Programme, in the Strategic Objective of International  Cooperation for National  
programmes coordination. Instrument: Specific Support Action (SSA). 

►  ACCESS2info   - Co-operative Info-Space for Euro-Groups of Information Accessibility Experts. Proposal 
for the IST-3 call  of the EU Sixth Framework Programme, in the Strategic Objective of Strengthening the 
European  Research  Arear  by International  Cooperation  in  the  New Members  States.  Instrument:  Specific  
Support Action (SSA).

2003
►  CEPEMIS   -  Civil  and  Environmental  Protection  European  Multi-risk  Info-Space.  Call:  IST-2002. 
Proposal for the second call of the Information Society Technologies (IST) EU Sixth Framework Programme, 
in the Strategic Objective of 2.3.2. 9. Risk Management Platforms.  Instrument: Integrated Project.

►  EPITEMIS   - Electronic Personal Information Trans-European Monitor Info-Space. Call:
EU-FP6-SSP-3. Instrument: STREP. Duration: 24 months.

►  CONSEN   -  Coordinate Open Neural-points Space of E-centres Network. Proposal for the first call of the 
Information Society Technologies (IST) EU Sixth FrameWork Programe, in the Strategic Objective of 2.3.1. 9.  
ICT networks for eBusiness and eGovernment. Instrument:  Integrated Project.

1992-2002
►Redaction of internal documentation about technological SWOT for SMES in Catalonia, Corporate Finance 
guidelines  and  protocols,  About  Total  Services  Quality,  Enterprise  Organization,  System Information  and 
Internet, e-Learning and Learning Standards. 

►Dues  patents  espanyoles  de  models  d'utilitat  de  parabrises  envolvents  per  a  motocicletes,  basades  en  el  



dissemy de les components, la instal·lació i les propietats de protecció. 

1986-1992
►Articles published on technical magazines and redaction of internal documentation about Phyto-pathology as 
"L3401 Nuevo Acaricida basado en aceites organicos naturales." for the PHYTOMA magazine and presented at  
the National Phytosanitaries Journees in Seville 1998. 

Interessos i aficions
Sóc membre d'un club local de tennis Pompeia de Barcelona i en el meu temps lliure, 

si puc i el temps ho permet, jugo al tennis (75 minuts, tres vegades per setmana), o corro per  
la  muntanya  de  Montjuïc  (10  km)  i  faig  natació  (500-1000m).  També  m'agraden  altres 
esports,  com ara  ciclisme de muntanya,  motocicletes,  esquí,  patinatge,  tennis  de taula,  i  
d'altres.  Quan era més jove jugà en equips i clubs, a: hoquei, voleibol,  motocròs, natació,  
escacs, vela (és capità d'embarcacions esportives de vela), i d' altres.etc.

També m'agrada molt viatjar amb la meva família, ara amb la meva dona, després 
d'haver passat els estius a Europa, en particular a la Mediterrània. He visitat Nova York, Noruega, Hèlsinki, 
Irlanda,  Gran  Bretanya,  Bèlgica,  Països  Baixos,  Luxemburg,  Alemanya,  França,  Suïssa,  Itàlia,  Ljubljana, 
Croàcia,  Atenes,  Istanbul,  Xipre,  Romania,  Sofia,  Malta,  Tunísia,  Sicília,  Sardenya,  Catalunya,  Andorra, 
Espanya, Portugal, i darrerament Creta i Còrsega. Quan era més jove vaig passar dos estius a França, a Saint-
Etienne i Foix.

Col·laboro amb comunitats voluntàries de desenvolupament de programari lliure que  contribueixen a 
la informació, les comunicacions i les activitats de gestió de continguts. M'agrada la lectura tècnica i científica.  
M'agrada la música jazz, “cool-jazz” preferentment. Tinc un munt de discos de Miles Davis i John Coltrane. Per 
tradicional  familiar,  els  nostres  avis  comerciaven amb vi,  m'agrada  el  cava i  els  vins  negres  i  blancs,  de 
Catalunya preferentment, realitzat en cooperatives i petits cellers, del Montsant, Terra Alta, Priorat, Penedès,  
Conca de Barberà,...

Altres 
Nascut al 30-03-1958 (53 anys) esta casat amb Maria Rosa Giralt i Esteve i és pare de Lluc Cabrer i 

Giralt (22 anys). Està domiciliat a Jaume Fabra 12 del 08004 de Barcelona. Membre de ÒMNIUN CULTURAL 
CATALÀ, Institució Cultural Catalana i ex-membre de ERC Esquerra Republicana de Catalunya, partit català 
que defensa la independència, cultura i  identitat de Catalunya I dels catalans. Te les llicències de conduir:  
(1976) A1, A2 i B (1979) per a tot tipus de cotxes i motocicletes.

 

Barcelona, 2011-12-23
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