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i màster en Direcció i administra-
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retat, Salut i Medi Ambient de De-
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Actualment, professor de l'Àrea
d'Economia i Empresa de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya i director
del màster universitari de Prevenció
de riscos laborals. Autor de diversos
articles i ponent en congressos naci-
onals i internacionals en matèria de
medi ambient, gestió empresarial i
prevenció de riscos laborals.

Enginyer industrial, enginyer quí-
mic IGC i llicenciat en Farmàcia. Va
treballar com a higienista industri-
al des de 1972 fins a 1984 al Cen-
tre Nacional de Condicions de Tre-
ball (INSHT), on va ocupar el càrrec
de director des de 1984 fins a 2002;
des del gener de 2008 és coordi-
nador d'Edicions i Publicacions de
l'INSHT. Autor de 85 publicacions
sobre prevenció de riscos laborals.

Enginyer químic diplomat de
l'Institut Químic de Sarrià, doctor en
Ciències Químiques per la Universi-
tat de Barcelona, i màster en Engi-
nyeria i gestió ambiental per la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya.
Higienista industrial i cap d'estudis
de l'Escola Superior de Prevenció de
Riscos Laborals. Des de 1972 i fins
a 1977 va treballar al Centre de Re-
cerca i Desenvolupament del CSIC i
des de 1977 fins a l'actualitat en el
CNCT de l'INSHT (Ministeri de Tre-
ball i Immigració), on ha estat res-
ponsable del Departament d'Anàlisis
Ambientals i actualment és director
del Departament d'Informació i Do-
cumentació. Professor de màsters i
cursos de doctorat de diferents uni-
versitats i autor de 70 articles cientí-
fics sobre temes d'higiene industrial
i medi ambient.
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