
rics. Luís Cantarell serà el nou pre-
sident del consell d’administració 
de l’empresa en substitució de Joa-
quim Uriach. Com a representants 
de la família Uriach al consell con-
tinuen com a consellers Enrique i 
Joaquim Uriach, membres de la cin-
quena generació. Com a novetat, 
s’incorpora Guillermo Quintero al 
consell, primer membre integrant 
de la sisena generació d’accionistes.  

JUAN PEDRO MORENO 
Nou president a Espanya de WPP 
 
Juan Pedro Moreno serà a partir 
d’ara el nou president executiu del 
grup d’agències de publicitat i 
màrqueting WPP a Espanya. 
Moreno és expresident d’Ac-
centure a Espanya, Portugal i 
Israel i ha ocupat llocs de lide-
ratge regional i internacional. 
El directiu va ser nomenat presi-
dent i conseller delegat d’Accentu-
re Espanya, Portugal i Israel el 2015, 
un càrrec que va mantenir fins al no-
vembre del 2021 quan va deixar la 
companyia. Aleshores va ser nome-
nat president del consell assessor 
Digitaliza Madrid de la Comunitat 
de Madrid.  

XAVIER LAFITTE 
Nou director general a La Sirena 
 
Xavier Lafitte ha estat nomenat 

nou director general de La Sire-
na en substitució de Jorge Ben-
lloch, que deixa el càrrec després 
de quatre anys. El directiu s’in-
corpora a La Sirena procedent 
d’Audax Renovables, la comerci-
alitzadora d’electricitat i gas. 
Tant Audax com La Sirena són 
propietat de l’empresari badalo-
ní José Elías, que va comprar la ca-
dena de congelats el juliol del 2021 
a través de la seva patrimonial 
Excelsior Times.   

SANDRA HORS FAGES 
Nova directora de comunicació  
a Vueling 
 
L’aerolínia Vueling ha fitxat San-
dra Hors Fages com a nova direc-
tora de comunicació. Hors era 
fins ara la cap de comunicació 
del FC Barcelona. Prèviament 

havia treballat a Desi-
gual, Michael Kors i In-

terprofit. 

SANDRA RIKIC 
Nova responsable de 
comunicació externa a 

PepsiCo 
 

PepsiCo ha fitxat San-
dra Rikic Fusté , fins ara 

cap de comunicació a Desigual, 
com a nova responsable de co-
municació externa a Europa de la 

companyia d’alimentació i re-
frescos. Rikic havia treballat 
també a Puig, Extend i Blendhub, 
entre d’altres.  

PATRICIA ROCHA 
Directora de postvenda  
a Nissan Iberia 
 
Des de l’1 d’octubre, Patricia Ro-
cha ocupa el lloc de directora de 
postvenda de Nissan Iberia en 
substitució d’Alberto Vázquez, 
que recentment ha estat nome-
nat director de vendes de la com-
panyia. Rocha fa quinze anys que 
treballa a Nissan combinant res-
ponsabilitats en diverses àrees de 
negoci. 

MARC CASANOVAS 
Director sènior de comunicació corporativa 
a Llorente y Cuenca 
 
L’agència de comunicació Lloren-
te y Cuenca (LLYC) ha fitxat Marc 
Casanovas per assumir la direcció 
sènior de comunicació corporati-
va. Casanovas era fins ara director 
de comunicació a Ogilvy Barcelo-
na i membre del seu comitè execu-
tiu. Durant la seva trajectòria pro-
fessional ha treballat en projectes 
per a diferents institucions com la 
Generalitat, l’Ajuntament de Bar-
celona, la Cambra de Comerç de 
Barcelona i Andorra Turisme.e
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Uriach 
incorpora  
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MERCAT DE CARLOTA SERRAFITXATGES

El Palace, Uriach o WPP: pluja de 
nous presidents i directors generals

El món de la comunicació viu una setmana intensa pel que fa a la contractació de directius

01. L’Hotel Palace de Barcelona canvia de director. EUROPA PRESS 02. Lluís Cantarell, nou president d’Uriach. 03. Xavier Lafitte dirigirà La Sirena. CEDIDES

L’última setmana ha si-
gut generosa en con-
tractació de grans 
càrrecs. Hi ha hagut 
fitxatges de diversos 

directors generals i també d’algun 
president de consell d’adminis-
tració. Hi abunden, a més, els can-
vis en direccions de comunicació i 
relacions públiques. 

JUAN LOSADA 
Nou director general de l’Hotel Palace 
Barcelona 
 
L’hotel Palace Barcelona, el cinc es-
trelles més antic de la ciutat, ha no-
menat el gallec Juan Losada nou di-
rector general. Losada hi substitu-
eix Friedrich von Schönburg, que 
se’n va a Madrid a dirigir l’Hotel Vi-
lla Magna. Losada va començar al 
sector turístic el 2007 al Westin Ho-
tels & Resorts d’Atlanta, més tard va 
passar pel Guest Services de Dubai, 
després va estar amb la companyia 
Guest & Butler a Singapur i final-
ment a la cadena InterContinental 
Hotels Group. 

LUIS CANTARELL 
Nou president del consell d’administració a 
la farmacèutica Uriach 
 
La farmacèutica catalana nomena 
per primera vegada un president ex-
tern a la família d’accionistes histò-
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