
Currículum Xavier Prats Monné  

 

Xavier Prats Monné ha exercit la major part de la seva carrera professional a la Comissió 

Europea, a Brussel·les. Actualment és l'assessor especial de Teach For All, una organització global 

sense ànim de lucre basada als Estats Units que te per missió ampliar les oportunitats 

educatives arreu del món, i forma part dels patronats de Teach For All a Europa, Espanya i 

Bèlgica. Des de novembre de 2022 és president del Patronat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau a Barcelona. 

 

També és el president del Comitè per a Europa de la King Baudoin Foundation (Bèlgica), 

l’assessor en salut pública de l'Institut Jacques Delors (París), assessor per a iniciatives 

estratègiques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i assessor de la Fundación 

Conocimiento y Desarrollo (CYD). És conseller de ASTANOR Ventures, un inversor d'impacte de 

capital risc centrat en la sostenibilitat dels sistemes alimentaris. 

 

Forma part del patronat de diverses organitzacions sense ànim de lucre, entre elles Make 

Mothers Matter (UNESCO), i del Comité Científic Extern del Vall d'Hebron Institut de Recerca 

(VHIR). És membre de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball (IEEF) i del think tank 

DIKTIO (Atenas). 

 

Anteriorment, en qualitat de director general de salut i seguretat alimentària de la Comissió 

Europea (2015-2018), va ser responsable de les polítiques i programes de la Unió Europea en 

matèria de salut pública i alimentació, sent el representant de la Comissió Europea al Consell de 

Govern de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, Londres), al Centre Europeu de Prevenció i 

Control de Malalties (ECDC, Estocolm) i a l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, 

Parma). 

 

De 2011 a 2015 va ser primer director general adjunt i després director general d'educació i 

cultura de la Comissió Europea. En aquesta funció era responsable de les polítiques i programes 

educatius i culturals de la Unió Europea, com ara Erasmus, Marie Curie i Creative Europe, i 

representant de la Comissió Europea al Consell de Govern de l'Institut Europeu d'Innovació i 

Tecnologia (EIT, Budapest), una institució creada per la UE amb la missió de reforçar la capacitat 

d'innovació a Europa. 

 

Entre les seves responsabilitats anteriors en el sí de la Comissió Europea, va exercir com a 

director de polítiques d'ocupació i del Fons Social Europeu, i va ser un dels cinc membres 

fundadors del Comitè d'Avaluació d'Impacte de la Comissió Europea. També va exercir com a 

director adjunt de gabinet del vicepresident de relacions internacionals, com a assessor del 

Comissari europeu de política de cohesió, i com a portaveu adjunt del president Jacques Delors. 

 

L’any 2016 va rebre l'Ordre Civil d'Alfons X el Sabio, que l’Estat espanyol atorga en 

reconeixement al mèrit en els àmbits de l'educació, la ciència, la cultura i la investigació. És 

doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

És llicenciat en antropologia per la Universitat Complutense de Madrid, i va obtenir un postgrau 

(DEA) en polítiques de desenvolupament econòmic del Centre International des Hautes Études 

Agronomiques Méditerranéennes (DESS - CIHEAM, Montpellier), i en Estudis Europeus del College 

of Europe (Bruges, Bèlgica) on es va graduar en primera posició de la promoció de 1981-82 i va 

exercir de professor ajudant. Va completar la seva educació primària i secundària a l'Istituto 

Massimo de Roma, Itàlia. Parla correntment català, castellà, anglès, francès i italià. 
 
 

 


