
 

Curriculum vitae Eduard Punset i Casals 

Eduard Punset i Casals. Barcelona, 1936 

Eduard Punset i Casals és jurista, economista i divulgador científic. Durant la transició 
democràtica espanyola formà part d’UCD. 

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Ciències Econòmiques 
per la Universitat de Londres, i diplomat per l’Escola Pràctica d’Alts Estudis de la Universitat de 
París. 

Va ser redactor econòmic de la BBC, director econòmic de l’edició per a Amèrica Llatina del 
setmanari The Economist i economista del Fons Monetari Internacional als Estats Units i a 
Haití. 

Com a especialista en temes d’impacte de les noves tecnologies, va ser assessor de COTEC, 
professor de Màrqueting Internacional a ESADE, president de l’Institut Tecnològic Bull, 
professor d’Innovació i Tecnologia de l’Institut d’Empresa 

(Madrid), president d’Enher, subdirector general d’Estudis Econòmics i Financers del Banc 
Hispanoamericano i coordinador del Pla estratègic per a la societat de la informació a 
Catalunya. 

Va tenir un paper destacat en l’obertura d’Espanya a l’exterior com a ministre de Relacions per 
a les Comunitats Europees. Participà en la implantació de l’Estat de les autonomies, com a 
conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya i, com a president de la delegació del 
Parlament Europeu per a Polònia, tutelà part del procés de transformació econòmica dels 
països de l’Est després de la caiguda del mur de Berlín. Després de la incorporació d’Espanya 
a la Unió Europea, fou elegit eurodiputat el 1987 i el 1989 pel CDS. 

És autor de diversos llibres sobre anàlisi econòmica i reflexió social. Actualment és director i 
presentador del programa de divulgació científica Redes a TVE, des de 1996, president de la 
productora audiovisual Smartplanet i fundador i president de la Fundación Redes para la 
Comprensión Pública de la Ciencia, creada el 2009. 

Actualment dirigeix la revista Redes para la Ciencia, publicada per primera vegada el març de 
2010. 

És membre del jurat del premis següents: 

— Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Oviedo. — Premis Rei 
Jaume I. València. 

 

 

 

 

 



Obres seleccionades (algunes traduïdes a altres idiomes, en particular el català) 

• El viaje al poder de la mente (2010) 
• ¿Por qué somos como somos? (2008) 
• El viaje al amor (2007) 
• El alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar (2006) 
• El viaje a la felicidad: Las nuevas claves científicas (2005) 
• Cara a cara con la vida, la mente y el universo (2004) 
• Adaptarse a la marea. La selección natural en los negocios (2004) 
• Manual para sobrevivir en el siglo XXI (2000) 
• Information resources & corporate growth (coautor) (1989) 
• La España Impertinente (1986) 
• España: sociedad cerrada, sociedad abierta (1982) 
• La salida de la crisis (1980) 

 
Premis 

• Premi de periodisme del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid (juny de 2010) Concedit per 
un jurat compost per psicòlegs i periodistes a la «millor labor de divulgació». 

• Premi Gaudí-Gresol (Reus, 3 de juny de 2010)  Concedit per la Fundació en la IV edició per la 
seva trajectòria com a divulgador científic. 

• Premi Talència Divulga (7 de maig de 2010)  Concedit en la seva primera edició a l’Auditori 
del Palau de la Generalitat. 

• Premi Humà (2009) Concedit per TVE en el marc dels Premis Zapping, per la seva virtut de 
fer entendre els misteris de la vida i dels avanços tècnics. 

• Premi de l’Associació Professional Espanyola d’Informadors de Premsa, Ràdio i Televisió 
(2008) Concedit en la categoria d’Entranyables. 

• Premi Home CQ de l’Any al Millor Escriptor (2008) Concedit per la Societat Espanyola de 
Neurologia (SEN), amb la «menció d’honor» per la seva labor en la divulgació del coneixement 
científic en general, i en el camp de la neurologia en particular. 

• Premi Manel Xifra i Boada (2008) Concedit pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Girona en reconeixement de la seva activitat com a divulgador de la ciència i de la tecnologia. 

• Premi de Ciència i Tecnologia (2008) Concedit per l’Associació Espanyola d’Editorials i 
Publicacions Periòdiques. 

• Premi de Periodisme Rei Jaume I (2007) Concedit per la Generalitat Valenciana per la seva 
contribució a la divulgació científica, mèdica i mediambiental a través del seu programa Redes. 

• Guardó de la Psicologia (2007) Concedit pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Múrcia pel seu 
interès i per les aportacions científiques 

• Premi de Periodisme Digital José Manuel Porquet (2006) Concedit en el marc del VII Congrés 
de Periodisme Digital d’Osca. 

• Premi Airtel de Periodisme (2002) Concedit per la Fundación Vodafone per la seva trajectòria. 

• Placa d’Honor de l’Associació Espanyola de Científics (2001) Concedit en reconeixement de 
la seva labor en el camp de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic. 


