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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Toni Masi Roig
Càrrec actual

Director corporatiu
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Banc de Sang i Texits

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, i Màster en Direcció Financera per la 
Management School de Barcelona. També ha realitzat el Màster en Supply Chain, Management 
and Technology a La Salle de Barcelona, l’Executive Master en Direcció i Organització i Gestió 
Sanitària a ESADE, i el Programa de Transformació Digital a l’IESE.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Ha estat director de projectes a IBM, i director de TIC al Centre de Telecomunicacions y 
Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya. També ha realitzat tasques de 
consultor d'ERPs a diferents organitzacions. 
Ha estat director de TIC al Banc de Sang i Teixits de Catalunya i actualment és director corporatiu 
d'aquesta institució. 
És professor i coordinador de diversos Màsters en La Salle (Universitat Ramon Llull).

Informació addicional
Altra informació addicional

Localitat i data

Barcelona, 8 novembre de 2022
Signatura 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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