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Twitter:  @pausolanilla 

Facebook: https://www.facebook.com/psolanilla 

Instagram: https://www.instagram.com/pausolanilla/ 

web: http://pausolanilla.com.es/ 

Formació acadèmica rellevant 

• Màster en Direcció de Comunicació Estratègica. On-line Business School de la Universitat 

de Barcelona (2018). 

• Executive MBA. Màster en Direcció, Administració i Organització d'Empreses per l'Escola 

d'Administració d'Empreses (EAE) i la Universitat Camilo José Cela (2012). 

• Tècnic de comerç exterior. Gestió internacional de l'empresa. Diputació de Còrdova 

(2013). 

• Postgrau "Community Manager and Social Media" (gestió de comunitats virtuals i mitjans 

socials). OBS_de la,  Universitat de Barcelona i l’Escola d’Administració d’Empreses_(EAE), 

(2009). 

• Direcció i motivació d'equips d'alt rendiment. Curs d'especialització en empresa. 

Universitat de Barcelona, Escola virtual d'empresa (2008). 

• Estudis de llicenciatura de Ciències Polítiques a la UNED (2005). 

Trajectòria professional 

• Global Engagement Lead (responsable de relacions globals) de Digital Future Society a la 

Fundació Mobile World Capital Barcelona (2020-2021). 

• Associat sènior a Red2Red, consultora líder en governança i innovació de polítiques 

públiques sobre la nova economia, la sostenibilitat, la innovació social. i el 

desenvolupament territorial i rural. (2019- 2020). 

• Director general de Llorente & Cuenca per a Panamà i Cuba. Consultoria de comunicació, 

reputació i assumptes públics líder a Espanya i Amèrica Llatina. (2016-2019). 

• Director general d’Àfrica, Economía i Empresa, S.L”. Consultoria estratègica i de 

desenvolupament de negocis al Marroc i Àfrica. Editor del portal econòmic en línia 

Marruecos Negocios (2014-2016). 

• Director general del Grup Magtel al Marroc i a la regió MENA. Empresa d'energia i 

infraestructures tecnològiques. (2012-2014).  

• Director de màrqueting i comunicació a la Compañía Eléctrica para el Desarrollo 

Sostenible, S.A. (2010-2012). 



 

 

• Assessor executiu a la Secretaria d'Estat per a la UE del Ministeri d'Afers Exteriors i de 

Cooperació. Preparació de la Presidència espanyola de la UE. (2008-2010).  

• Cap del gabinet de Direcció i Comunicació (2006-2008) a l'Institut Europeu de la 

Mediterrània. Director adjunt de programa. (2005-2006). 

• Assessor tècnic al Parlament Europeu, Brussel·les i Estrasburg (1999-2005). 

Informació addicional 

• Espanyol i català: idiomes materns 

• Anglès:  molt alt parlat i escrit 

• Francès: molt alt parlat, mitjà escrit 

• Italià: alt parlat, bàsic escrit 

 

Publicacions rellevants 

 

• "L'era de la comunicació verda, comunicar el canvi climàtic des dels governs". Beers & 

Politics, 2021. 

• "El Marroc i Espanya: la diplomàcia de les emocions". Agenda Pública, maig 2021. 

• "Cap a una diplomàcia verda europea". esGlobal, gener 2021. 

• Resilients: llideratge, seguretat i sostenibilitat. Ed. Sostenibles. Org, 2020. 

• Capítol "Comunicació de crisi i la importància de la reputació" en el llibre Comunicació 

política en temps de coronavirus.  Càtedra Ideograma-UPF, abril 2020. 

• Llibre: La república de la reputación: economia, poder y emociones. Punto de Vista 

editores, 2019. 

• "La intel·ligència en la construcció de la imatge-país". L’Estrella de Panamá  nov. 2017. 

•  La energia de lo pequeño: democracia, tecnologia, tecnología y territorio.. Ed. Algón, 

2012. 

• Llibre: Europa en tiempos de cólera. Ed. El Cobre, 2010. 

• "La promoció de la governança democràtica i el diàleg polític a la Mediterrània". Fundació 

Rafael Campalans. 2008. 

• Coautor i coeditor del llibre Turisme i cooperació a la Mediterrània. Ibertur, 2007. 

 

 

 



 

 

 

Reconeixements i premis: 

• Primer premi en la categoria “de creixement verd” en el Concurs de Blogs Europeus 2012 

organitzat per la presidència danesa de la Unió Europea. 

 

Activitat associativa i comunitària 

 

• Fundador de Sostenibles. Org, think net de la sostenibilitat, competitivitat econòmica 

i social. 

• Director de la Fundació Rafael Campalans. 

• Membre de la direcció del Centre Nord-Sud per a la Interdependència i la Solidaritat 

del Consell d'Europa, 2000-2002. 

• President del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum), 1998-2000. 

• Secretari general dels Joves Socialistes Europeus, ECOSY, 1997-1999. 

• Vicepresident del Comitè Europeu de Consells de la Joventut, CENYC, 2005-2007. 

 

Data d’actualització 

21 de setembre de 2021 


