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El senyor Eduard Punset i Casals és 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. És jurista, economista i divulgador científic. 
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 i participà en la implantació de l’Estat de les autonomies, com a 
conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya. 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, científica i de reflexió social. Actualment 
és director i presentador del programa de divulgació científica Redes a TVE, 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. 
 
Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el premi de periodisme del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs (2010) a la millor labor de divulgació, el premi de l’Associació 
Professional Espanyola d’Informadors de Premsa, Ràdio i Televisió (2008); el premi Home CQ 
de l’Any al millor escriptor, concedit per la Societat Espanyola de Neurologia (2008), el premi 
de periodisme Rei Jaume I, concedit per la Generalitat Valenciana per la seva contribució a la 
divulgació científica, mèdica i mediambiental a través del seu programa Redes (2007) o la placa 
d’honor de l’Associació Espanyola de Científics (2001). 
 
És membre del jurat dels premis Príncep d’Astúries de Recerca Científica i Tècnica i dels 
premis Rei Jaume I. 
 


