
 

Curriculum vitae de Felicià Fuster i Jaume 

Felicià Fuster i Jaume (Santa Margalida, 1924) 

Enginyer Industrial amb premi extraordinari en el Projecte de Final de Carrera (Barcelona, 
1949), es va doctorar l’any 1964 amb el «Projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua i 
clavegueram de Palma». 

Enginyer municipal en cap de l’Ajuntament de Palma per oposició i cap dels Serveis Tècnics 
Municipals. 

Director tècnic de l’Empresa Municipal d’Aigua i Clavegueram. 

L’any 1953 accedeix a la Direcció de l’Escola de Treball, que transforma en Escola de Mestria 
Industrial, i es construeix l’actual centre, l’Institut Politècnic. 

Ingressa al cos d’enginyers industrials al servei del Ministeri d’Indústria l’any 1955, i el juny 
d’aquest mateix any i amb motiu d’iniciar-se l’electrificació integral de les Illes, s’incorpora a 
Gas i Electricitat, SA, com a enginyer adjunt a la Direcció. Successivament, és cap de la Secció 
d’Electricitat, cap de la Divisió Tècnica i director tècnic. 

Simultàniament amb la seva trajectòria a GESA ocupa altres càrrecs i responsabilitats al servei 
de la societat balear. 

Becari als Estats Units pel Ministeri d’Indústria per a l’estudi del sector elèctric. Es nomenat 
director gerent de GESA el 1968, i el 1973 president executiu i del Consell d’Administració. 

L’any 1984, sent president de l’Empresa Nacional d’Electricitat, forma el Grup Endesa, en 
aquells moments primer grup industrial del país. 

President d’UNESA, vicepresident de la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR), 
vicepresident de la Companyia Sevillana d’Electricitat, president d’ENHER, vicepresident 
d’Iberia, vicepresident de TENEO (antic INI), membre del Consell Assessor de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Mines, membre del Consell Econòmic i Social del Rheinische 
Westphalische Elektrizitatswerke (RWE Energie, Alemanya). 

President del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (2000-2003). 

Participa a I+D Fusió Nuclear. Membre del Comitè Fusió-Indústria, membre del Comitè 
Internacional Fusió-Indústria, format per representants de la indústria i els programes de fusió 
d’Europa, Rússia, els EUA i el Japó. Membre del Comitè Avaluador del IV Programa Europeu 
de Fusió Nuclear (1996), membre de Fusion-Industry Liaison Meeting, assisteix a reunions a 
San Diego (1996), Tòquio (1997) i París (1998). 

President d’Experts de l’External Advisory Group for Fusion (1990). 

Entre d’altres premis i distincions cal destacar: la Gran Creu de l’Ordre d’Isabel la Catòlica, el 
premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Medalla d’Or al Mèrit al 
Treball, Soci d’Honor de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Primera Medalla 
d’Or del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, la Medalla d’Honor de la Universitat 
Politècnica de Madrid, Membre d’Honor de l’Institut de l’Enginyeria d’Espanya, o el Premi 
Nacional d’Enginyeria Industrial. 


