CURRICULUM

JAUME ALCÁNTARA AGUILAR
21-07-1960 --Barcelona—

@Jaume Alcantara
Dades acadèmiques:
Estudis:
Ciències Químiques----------------------------Universitat de Barcelona (UB)
Master Marketing -----------------------------“Escuela de Administración de Empresas” (EAE)
Curs Direcció d’Empreses y Pyme..............”Escuela de Alta Dirección”
Marketing Digital i E-Comerce.....................Institut Superior de Software—ISS--(Barcelona)
Altres formacions:
- Gestió financera.
- Relacions laborals.
- Gestió mediambiental, ISO’s i EMAS.....
- Comerç Exterior.
- Marketing Internacional.
- Habilitats directives i lideratge.
- Direcció i gestió d’equips de treball.
- Gestió Comercial / Gestió estratègica.
- Internet- Diseny pàgines Web.
- Cursos tècnics(químics, tractament d’aigües i alimentació.............)
Cursos - seminaris:
-

Negociació.
Intel·ligència Emocional.
Minories ètniques i integració social.
Tècniques per parlar en públic.
S. Per Presidents d’associacions.
Coach-PNL.
Diversos informàtica.

Dades laborals:
Responsable qualificat d’empresa química Nacional.( sector privat)( Direcció i Organització)
Vida laboral sempre al sector privat.
Especialista en tractaments d’aigües.

Representacions- participacions destacades.
Representació de les AMPA’S de l’escola concertada de Barcelona.
Representant Consell Escolar Districte Ciutat Vella. (2000-2011).
Representant Consell Escolar Municipal de Barcelona (2002-2008).
Participació amb comissions de participació, immigració, escolarització i permanent.
Membre del Consell ciutadà de Barcelona (2008-2018).
Coordinador de 3 Grups de Teatre en l’espaï veïnal de “Calàbria 66”.
Membre del Comitè d’Empresa (laboral).
Participant habitual dels Consells de Barris, Audiències Publiques dels Barris de Barcelona
I dels Plenaris de Ciutat Vella i l’Eixample de Barcelona.

Motivacions:

M’agrada la formula de primàries per canalitzar les meves inquietuds polítiques al servei de la meva
ciutat. Inquietuds que surten de l’anàlisi a lo llarg dels any de ser observador privilegiat de la realitat
de la gent de Barcelona.
Per un altre banda, Barcelona ha de ser referent de la participació directa i descentralitzada dels
ciutadans de la ciutat.
Trobo engrescador la dinàmica de enllestir un nou model de Barcelona integradora i líder de una
nova Catalunya.
En sento participi a liderar col·lectivament amb un equip de persones dinàmiques i qualificades els
nous reptes de la ciutat.

Barcelona, a 27 d’octubre 2018.

