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El proper dia 20 de Novembre tindrem el plaer
de comptar amb un dels ex-presidents del
capítol de Barcelona, Marc Serer Figueroa, qui
ens parlarà del seu llibre “Gestionando
Éticamente Proyectos”. En particular, ens
exposarà la gènesi i el perquè del llibre, a
través de la seva vida professional, incloent la
seva estada a Canadà, fins al propi context
social i econòmic en què s'ha desenvolupat.
Per concloure comentaria seu contingut en
línies generals.

!

El llibre de Marc
Serer, elaborat a
partir de la seva
d i l a t a d a
experiència en els
àmbits de la gestió
projectes, la
d i r e c c i ó
empresarial i la
docència, estudia
amb detall la gestió
de projectes, que
és la base a partir de la qual s'edifiquen totes
les organitzacions , que d'una o altra forma es
gestionen per projectes

Mar Serer Figueroa és
D o c to r p e r l a U P C i
Enginyer Industrial per
l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB), on ha
estat professor associat de
l'assignatura Projectes
durant més de 25 anys.
Ta m b é
ha
estat
responsable de l'assignatura Project Management.
Al llarg de la seva vida professional, ha compaginat
la tasca docent amb l'exercici de l'enginyeria i la
direcció empresarial, treballant en Idom, companyia
multinacional d'enginyeria, arquitectura i
consultoria, on va exercir les funcions d'enginyer de
Projectes, director de Projectes, director d'Àrea,
director corporatiu i conseller del Grup Idom, i va
constituir l'Àrea de Project Management, així com
les oficines de València i Balears, a Espanya, i de
Toronto, al Canadà. Actualment, és director del
Màster bilingüe (anglès-espanyol) en Gestió
Integrada de Projectes / Project Management, de la
Universitat de Barcelona-IL3. És autor del llibre
Gestió integrada de projectes, ja en la seva 3a
edició (ampliada en 2010), que és considerat una
obra de referència en la matèria. Va ser soci
fundador i president del Capítol Barcelona del
Project Management Institute (PMI) i és membre de
la International Project Management

