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En marxa, el Consell Consultiu de Campus Iberus

Entre els seus membres el president d'Alumni UdL, una notària i
dos empresaris de Lleida
L'Edifici Paranimf de la Universitat de Saragossa ha acollit
avui la constitució del Consell Consultiu del Campus
d'Excel·lència Internacional  Iberus [ 

, integrat per leshttp://www.campusiberus.es/?lang=en ]
universitats de Lleida, Pública de Navarra i Saragossa.
Creat amb la voluntat d'assessorar en el
desenvolupament estratègic de les activitats del Consorci
Campus Iberus, aquest òrgan està presidit pel rector de la
Universitat de Saragossa i actual president del Consorci
-José Antonio Mayoral- i en formen part una quinzena
d'empresaris, professionals i universitaris dels territoris
q u e  i n t e g r e n  e l  c a m p u s .  

Entre els seus membres, hi ha el president d'Alumni UdL,
Josep Maria Moragues, els empresaris Josep Maria Pujol
(Grup Pujol) i Josep Maria Orteu (Grup Alimentari Argal) i
la notària lleidatana Maria Carmen Porta. La resta són:
José Longás (BSH Electrodomésticos España), Carlos López (Universitat d'Oviedo), Manuel José López
(Universitat de Saragossa), Mariano Fernández (DOLMAR), Fernando Riaño (Grup ONCE), Antonio del Castillo
(Achiaga del Castillo Arquitectos), Almudena Martínez (Fundación San Millán), Iñaki Dorronsoro (Eusko
Ikaskuntza), Arantza Ezpeleta (ACCIONA) i Miguel Ángel Grijalba (Volkswagen Navarra), a més del
vicepresident executiu de Campus Iberus,  Julio Lafuente (exrector de la Universitat Pública de Navarra).

A més de les funcions d'assessorament al Consorci Campus Iberus sobre les accions a emprendre, el Consell
Consultiu s'encarregarà de recollir les demandes del sector empresarial, valorar l'impacte de les iniciatives dutes
a terme en transferència del coneixement i innovació, així com potenciar la difusió de les actuacions en aquest
sentit.
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