BIOGRAFIA DE GENÍS ROCA VERARD
Fundador de RocaSalvatella, arqueòleg i empresari, intenta vincular els reptes digitals i de
negoci amb les seves inquietuds culturals i socials.
President de l'associació Confluencia.cat, i membre de la junta directiva del RACC i dels
patronats de Fundació Enciclopèdia Catalana, Fundació Ship2B i Fundació Escoles Garbí.
Membre de consells assessoris de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,
Mobile World Capital, Asepeyo, GVCGaesco, Fundació Factor Humà i les universitats de
Girona, Mondragón i Oberta de Catalunya.
Director del postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions de la Universitat
Pompeu Fabra, i col·laborador docent en més d'una vintena d'universitats i escoles de
negoci.
Manté seccions estables a Catalunya Ràdio i RAC1, i col·labora habitualment en diversos
mitjans de premsa i televisió. És soci de les publicacions JotDown i Crític, i membre del
Consell Editorial de Nació Digital i del Consell de Redacció de la revista Barcelona
Metròpolis.
Triat en 2013 i 2014 pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents a Internet.
Premiat per Foment del Treball com el millor conferenciant del 2010, i guardonat per la
patronal d'empreses de tecnologia catalanes com a "Referent Digital del 2017". El 1996 el
Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions li va concedir el premi "Salvà i Campillo" per la
seva contribució en la creació del primer campus universitari virtual del món.
Ha estat director general de Infonomia i gerent de les iniciatives en Internet de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on també va ser adjunt de la gerència,
responsable dels serveis universitaris no acadèmics i director de la informàtica corporativa.
Anteriorment va ser director de microinformàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Com arqueòleg ha dut a terme excavacions en jaciments terrestres i subaquàtics,
d'època neolítica, romana, ibèrica i medieval, encara que la seva especialitat va ser el
paleolític inferior.

