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Alfonso Montero é o Diretor Executivo da Rede Social Europeia onde supervisiona a gestão e 
direção estratégica da Rede, lidera o programa político co-financiado pela Comissão Europeia, 
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Economics and Management. Alfonso aconselha as administrações públicas na avaliação da 
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nas Universidades de Barcelona, País Basco e na Escola Pública de Administração da Galiza, 
Espanha. 
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He holds an MA in modern languages from the University of Granada, an MA in European 
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