
JÚLIA MIRALLES D'IMPERIAL 

Delegada de Ciència i Universitats de lAjuntament de Barcelona. 

Sóc llicenciada en Ciències Polítiques i en Dret a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). Vaig fer un Màster en Dret Internacional Privat a la 

Universitat de Buenos Aires i un Postgrau en Relacions Internacionals a la 

Harvard Extension School. Actualment sóc professora associada de 

polítiques públiques a la UAB on estic fent el meu doctorat en polítiques 

anticorrupció i de transparència. Entenc les polítiques públiques com a 

eines per a una major democràcia i equitat a la nostra societat. Em centro 

en la integritat institucional i la prevenció de conductes corruptes. 

Anteriorment havia treballat durant més de quatre anys en prevenció del 

blanqueig de diners al sector financer i feia classes de pensament polític a 

la Universitat de Buenos Aires (2013-2017) i la Universitat Nacional 

d'Avellaneda d'Argentina (2015-2017). Durant aquest període també vaig 

fer la meva tesina de màster sobre empreses internacionals, blanqueig de 

diners i lluita contra els paradisos fiscals. 

 

JÚLIA MIRALLES DE IMPERIAL 

Delegada de Ciencia y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona. 

Soy licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho por la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Hice un Máster en Derecho Internacional 

Privado en la Universidad de Buenos Aires y un Posgrado en Relaciones 

Internacionales en la Harvard Extension School. Actualmente soy profesora 

asociada de políticas públicas en la UAB donde estoy realizando mi 

doctorado en políticas anticorrupción y de transparencia. Entiendo las 

políticas públicas como herramientas para una mayor democracia y equidad 

en nuestra sociedad. Me centro en la integridad institucional y la prevención 

de conductas corruptas. 

Anteriormente había trabajado durante más de cuatro años en prevención 

del blanqueo de dinero en el sector financiero y daba clases de pensamiento 

político en la Universidad de Buenos Aires (2013-2017) y la Universidad 

Nacional de Avellaneda de Argentina (2015-2017). Durante ese periodo 

también realicé mi tesina de máster sobre empresas internacionales, 

blanqueo de dinero y lucha contra los paraísos fiscales. 



Bernat Jiménez de Cisneros Puig és doctor en Musicologia per la UAB 
(Premi Extraordinari de Doctorat 2019) i graduat superior en guitarra fla-
menca pel Conservatori Superior de Música del Liceu (2000). Alhora, és 
llicenciat en Belles Arts per la UB (1995) i màster pel programa pan-
europeu Printmaking Art & Research (1999). Des de 2017 és tècnic 
d’Universitats de l’Ajuntament de Barcelona i secretari del Consell Asses-
sor Municipal d’Universitats (CAMU), coordinant també el programa Pro-
meteus, que promou la realització d’estudis superiors entre l’alumnat 
d’instituts públics amb un índex d’accés a la universitat inferior a la mitja-
na de la ciutat.  
 
Bernat Jiménez de Cisneros Puig es doctor en Musicología por la UAB 
(Premio Extraordinario de Doctorado 2019) y graduado superior en guita-
rra flamenca por el Conservatorio Superior de Música del Liceo (2000). 
Asimismo, es licenciado en Bellas Artes por la UB (1995) y máster por el 
programa pan-europeo Printmaking Art & Research (1999). Desde 2017 es 
técnico de Universidades del Ayuntamiento de Barcelona y secretario del 
Consejo Asesor Municipal de Universidades (CAMU), coordinando también 
el programa Prometeus, que promueve la realización de estudios superio-
res entre el alumnado de los institutos públicos con un índice de acceso a 
la universidad inferior a la media de la ciudad.  
 
Bernat Jiménez de Cisneros Puig holds a PhD in Musicology from the UAB 
(Extraordinary Doctorate Award 2019) and a higher degree in flamenco 
guitar from the Conservatorio Superior de Música del Liceo (2000). He also 
holds a degree in Fine Arts from the UB (1995) and a master's degree from 
the “Printmaking Art & Research” pan-European programme (1999). Since 
2017 he has been an official for Universities at the Barcelona City Council 
and secretary of the Municipal Advisory Council for Universities (CAMU), 
as well as responsible for the coordination of the Prometeus programme, 
which promotes higher education among the students of public high 
schools with a university entrance rate below the city average. 

 



IMMA AGUILAR NÁCHER 

Actualmente directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, fue 
directora del gabinete del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.  

Periodista y asesora política, ha trabajado en campañas electorales y asesoría de gobierno en 
España y Latinoamérica.   

Es miembro del grupo de investigación sobre Tecnología y Democracia de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid y del del Consejo de European Council on Foreign 
Relations (ECFR). 

En 2017 recibió la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo y en 2016 el Premio Victory Awards 
a las mujeres influyentes de la comunicación política en España y Latinoamérica. 

 



David González 

Portaveu del Govern.  2º Tinent d'Alcalde d'Educació, UAB i  Ciutat del 

Coneixement de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 

• Biografia en català: 

o Graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la UAB.  

Docent de Formació Professional en excedència.   

Actualment, combina el seu càrrec de regidor en l’ajuntament amb el de 

Diputat al Parlament de Catalunya.    

 

• Biografia en castellà: 

o Graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la UAB.  

Docente de Formación Profesional en excedencia.  

Actualmente combina su cargo de concejal en el ayuntamiento con el de 

Diputado en el Parlamento de Cataluña.  

 

• Biografia en anglès: 

o Bachelor’s Degree in Political Science and Public Administration in 

UAB.  

Vocational Training Teacher on leave of absence.   

He currrently combines his position as a city councilor with that of Member 

of the Parliament of Catalonia.   



 

DIANA ESCOBAR VICENT 

CAT 

Biòloga, Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni i Màster en Societat 

de la Informació i el Coneixement, des de 2008 ha liderat diversos 

projectes de divulgació científica-tecnològica i d’innovació cultural a través 

de la participació ciutadana. Actualment és Coordinadora de projectes del 

Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, entre 

els quals, l’Oficina de Ciència Ciutadana.  

 

CAST 

Bióloga, Master en Museología y Gestión del Patrimonio y Máster en 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, desde 2008 ha liderado 

diversos proyectos de divulgación científico-tecnológica y de innovación 

cultural a través de la participación ciudadana. Actualmente es 

Coordinadora de proyectos del Departamento de Ciencia y Universidades 

del Ayuntamiento de Barcelona, entre los cuales, la Oficina de Ciencia 

Ciudadana. 

 

ANG 

Biologist, Master in Museology and Heritage Management and Master in 

Information and Knowledge Society, since 2008 she has led several 

projects on science and technology dissemination and cultural innovation 

through citizen participation. She is currently Project Coordinator at the 

Department of Science and Universities of Barcelona City Council, among 

which the Citizen Science Office. 



DIDAC FERRER 
 
Didac Ferrer Balas (Barcelona, 1974) és el 
responsable del Gabinet d'Innovació i 
Comunitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). També és el impulsor del 
Programa Nexus24 de comunitats 
col·laboratives de la UPC. 
 
El seu camp de responsabilitat es focalitza en la 
sostenibilitat i el compromís social a la UPC, i 
coordina un equip de prop de 20 persones en 
sostenibilitat, cooperació, inclusió, igualtat, voluntariat i Alumni. 
  
És enginyer industrial i doctor per la UPC en ciència dels materials. El seu camp 
d'interès ha evolucionat cap a la integració del desenvolupament sostenible a 
les universitats tecnològiques i, més recentment, la innovació social i pública, 
tema en el que té formació de postgrau per la UAH i IESE. 
 
Ha publicat en aquests camps, ha participat i en diversos projectes de recerca, 
innovació i cooperació educativa, així com de planificació estratègica en 
sostenibilitat. Ha coordinat equips per integrar la sostenibilitat en àmbits com 
la docència, la gestió i la investigació. 
 
Ha estat professor del Màster de Sostenibilitat de la UPC, ha dirigit una tesi 
doctoral a l'àmbit d'Educació Sostenible en Enginyeria i publicat dos llibres i 
més de 20 articles a revistes internacionals. També ha format part de l'Editorial 
Board de les revistes Journal of Cleaner Production i de Sustainability Science. 
 
És soci fundador de Tarpuna SSCL, cooperativa d'iniciatives sostenibles (2011) 
i s'ha involucrat en diverses iniciatives d'innovació social. Entre el 2012 i el 
2015 va col·laborar en el desplegament dels FabLabs públics de Barcelona 
(Ateneus de Fabricació), com a assessor en la seva dimensió d'innovació social.  
 
Tanmateix, potser és més important saber que viu feliç amb la família, és pare 
de tres filles, gaudeix viatjant i estant a prop de la natura, i li encanta generar 
idees de projectes creatius amb altres, treballar amb les mans i pintar 
aquarel·la (www.didacferrer.art). El seu últim projecte artístic, l’exposició 
aquarel-IA on reflexiona sobre l’efecte de la IA sobre la creativitat. 
 



Enric Banda 

Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona el 1979. 

Investigador a l'ETH-Zurich. Professor d'Investigació del CSIC (1987) i 

director de l'Institut de Ciències de la Terra a Barcelona. Secretari General 

del Pla Nacional d'I + D i Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació (1994-

96). Secretari General de l'European Science Foundation (1998-2003). 

Director de la FCRi i d’ICREA (2004-2007). Director d'Innovació i Medi 

Ambient a "La Seda de Barcelona" (2007-2009) i Director de l'Àrea de 

Ciència i Medi Ambient de la Fundació "la Caixa" (2009-2015). Ha estat 

vicepresident de la European Geophysica Society, editor en cap de la revista 

Tectonophysics (Elsevier) i editor europeu de Geophysical Research Letters 

(American Geophysical Union). Fellow de la Royal Astronomical Society. 

Autor de més de 160 publicacions científiques. Ex-president de Euroscience 

(2006-2012). Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

i de la Academia Europaea.  

Senior Advisor al Barcelona Supercomputer Center i Membre del Consell 

Assessor de Leitat.President del “Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Ministerio de Ciencia e Innovación. 



Isabelle Anguelovski 

Director 

Isabelle is the director of BCNUEJ, an ICREA Research Professor, a Senior 

Researcher and Principal Investigator at ICTA and coordinator of the 

research group Healthy Cities and Environmental Justice at IMIM. She 

graduated with a Bachelor’s Degree in Political Studies from Science Po Lille 

and a Master’s in International Development at the Université de Paris 1 

Sorbonne, pursued a Graduate Certificate in Nonprofit Management at 

Harvard University and obtained a PhD in Urban Studies and Planning from 

MIT before returning to Europe in 2011 with a Marie Curie International 

Incoming Fellowship. 

 

As part of collaborative and individual international research projects, she 

studies how environmental injustice is materialized and contested. 

Currently, her focus is on four main research areas: 1) The politics of the 

green city as a growing global planning orthodoxy; 2) The social and racial 

manifestations and impacts of green gentrification for historically 

marginalized residents; 3) Urban planning for health and wellbeing, with a 

focus on health equity and justice; and 4) Justice and inclusivity in climate 

adaptation planning, including distributional and procedural insecurities 

produced by adaptation plans, interventions, and land use configurations 

and regulations. 



Isabelle Bonhoure 

 

Investigadora del grup OpenSystems (UB), involucrada en projectes de 

ciència ciutadana des del 2013.  

 

Investigadora del grupo OpenSystems (UB), involucrada en proyectos de 

ciencia ciudadana desde 2013.  

 

Researcher of the OpenSystems group (UB), involved in citizen science 

projects since 2013.  

 



Ismael Peña-López 

 

Ha estat Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals a 

la Generalitat de Catalunya (2018-2021) i professor dels Estudis de Dret i de 

Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (2005-2018). Els seus 

principals àmbits de treball són l'impacte de les TIC a la societat, 

especialment en el desenvolupament i les institucions educatives i 

polítiques. 

 

Ha sido Director General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales 

en la Generalitat de Catalunya (2018-2021) y profesor de los Estudios de 

Derecho y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (2005-

2018). Sus principales ámbitos de trabajo son el impacto de las TIC en la 

sociedad, especialmente en el desarrollo y las instituciones educativas y 

políticas. 

 

Former Director General of Citizen Participation and Electoral Processes at 

the Government of Catalonia (2018-2021) and professor at the School of 

Law and Political Science of the Open University of Catalonia (2005-2018). 

His main areas of work are the impact of ICTs in society, especially in 

development and educational and political institutions. 



Joan Carles Navarro 

 

Formació: llicenciat en psicologia i diplomat en treball social 

Trajectòria professional: responsabilitats tècniques en les seccions de 

serveis socials i de salut publica de l’Ajuntament del Prat i actualment Cap 

de la Secció d’educació d’aquest Ajuntament. 



Joan Marull 

Cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona). El seu 

principal camp d’activitat és la planificació territorial i urbanística des d’una 

aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el 

metabolisme social, l’economia ecològica, l’ecologia del paisatge i 

l’eficiència territorial; així com l’aplicació de tecnologia satel·litària en 

l’anàlisi dels canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinaria 

integra l’estudi dels processos socioecològics que tenen lloc en el territori, 

per a orientar investigació, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i 

temporals. 

  

Director del Departamento de Ecología y Territorio del Instituto de Estudios 

Regionales y Metropolitanos de Barcelona (Universidad Autónoma de 

Barcelona). Su principal campo de actividad es la planificación territorial y 

urbanística desde una aproximación sistémica. Actualmente su 

investigación se centra en estudiar el metabolismo social, la economía 

ecológica, la ecología del paisaje y la eficiencia territorial; así como la 

aplicación de tecnología satelital en el análisis de los cambios en los usos 

del suelo. Su propuesta transdisciplinaria integra el estudio de los procesos 

socioecológicos que tienen lugar en el territorio, para orientar investigación, 

gestión y políticas a múltiples escalas espaciales y temporales. 

  

Director of the Department of Ecology and Territory of the Barcelona 

Institute of Regional and Metropolitan Studies (Autonomous University of 

Barcelona). His main field of activity is territorial and urban planning from a 

systemic approach. Currently, his research focuses on studying social 

metabolism, ecological economics, landscape ecology and territorial 

efficiency; as well as the application of satellite technology in the analysis 

land-use change. Its transdisciplinary approach integrates the study of the 

socioecological processes that take place in the territory, to guide research, 

management and policies at multiple spatial and temporal scales. 



Josep Perelló 

catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de 

Barcelona. Aliança universitària europea Charm-EU.  

Líder del grup OpenSystems-UB i expert en ciència ciutadana. Ha coordinat 

recentment el projecte europeu CoAct. 



       
 

 
NÚRIA TERRIBAS i SALA 
Llicenciada en Dret  
Jurista, especialitzada en bioètica des de 1992 
Directora de la FUNDACIÓ VICTOR GRIFOLS i LUCAS 
Directora de la CÀTEDRA DE BIOÈTICA de la UVIC-UCC 
 

➢ Vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) – membre des de 2009 

➢ Vocal titular de la Comissió de Garantia i Avaluació de l’Eutanàsia a Catalunya 
– des de 2021 

➢ Membre del Consell Assessor de Salut – Dept. Salut Generalitat de Catalunya- 
des de 2018. 

➢ Membre del CIRCAT (Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya) -
des de 2020. 

➢ Membre del Consell Assessor per la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari (CASost) de la Generalitat de Catalunya – des de 2013 

➢ Membre i Secretària del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra –des de 2013 
➢ Membre de diferents comitès i comissions assessores d’institucions sanitàries 

públiques i privades (Unió Catalana d’Hospital, CIMTI, etc.). 
➢ Membre i assessora legal dels Comitès d’Ètica Assistencial de: 

- Althaia Xarxa Assistencial de Manresa 
- Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet) 
- Grup Mutuam (Barcelona) 

➢ Membre del Comitè de Directors de la European Association of Centres of 
Medical Ethics (EACME) (2001-2014) 

➢ Membre de la European Clinical Ethics Network (ECEN) 
 

➢ Ponent en diferents congressos i jornades sobre bioètica i dret sanitari, 
nacionals i internacionals des de 1992. 

 
➢ Autora de nombrosos articles i capítols de monografies sobre bioètica i dret.  

 
Responsabilitats anteriors de més rellevància:  
 

➢ Directora de l’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull) 1999-2014 
➢ Coordinadora i docent del Màster Universitari en Bioètica de la URL i de la 

formació de postgrau en Bioètica que impartia l’IBB-URL (1997-2014) 
➢ Docent del Grau d’Infermeria de Ciències de la Salut Blanquerna – URL (2012-

2015). 
➢ Directora de la Revista Bioètica & Debat (1995-2008)  



Pau Alsina és director del programa d’Art, Ciència i Tecnología de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professor Agregat dels Estudis d'Arts 

i Humanitats de la UOC des d'on coordina el Grup de Recerca Interdisciplinar 

DARTS sobre interseccions entre Art, Ciència, Tecnologia i Societat (ACTS) i 

dirigeix la Revista científica Artnodes sobre les ACTS. Ha estat Comissari de 

la Biennal de Ciència de Barcelona (2019, 2021) i va dirigir al 2022 

l'International Symposium of Electronic Arts (ISEA). Actualment és co-

director d’Hac Te, hub d’art, ciència i tecnologia de Barcelona, i membre del 

Comitè Executiu del Consell de Cultura de Barcelona. 



Rosina Malagrida 

és la cap del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i co-coordinadora del Living Lab 

de Barcelona “la Caixa”. Té com a objectiu contribuir a transformacions 

sistèmiques en paral·lel als canvis en el sistema de R+I, fent-les més obertes, 

inclusives i transdisciplinàries amb l’objectiu d’aconseguir solucions d’alt 

impacte per a reptes socials complexos. 

Amb aquest objectiu en ment, ofereix assessorament i facilitació 

d’ecosistemes d’innovació multipartits on es convida a diferents actors a 

participar en reflexions estratègiques i en el co-disseny i la implementació 

conjunta de plans d’acció per promoure l’alineació i la millora de les 

solucions actuals i co-dissenyar-ne de noves, incloent polítiques, serveis i 

solucions de R+I, entre d'altres. Les metodologies s’inspiren en la Recerca i 

Innovació Responsables (RRI) i el pensament del sistema. 

Combina aquestes iniciatives amb investigacions en col·laboració amb la 

Universitat VU d’Amsterdam i amb la docència acadèmica en diferents 

graus i postgraus de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC). També ofereix formació en altres universitats, 

organitzacions de recerca i agències d’innovació i ja ha format a més de 

5.000 investigadors i innovadors. 

Anteriorment ha treballat al Parc Científic de Barcelona i als museus de 

ciències de Barcelona i Londres i ha participat com a Investigadora Principal 

a 10 projectes finançats per la CE relacionats amb RRI durant els darrers 15 

anys (RRI Tools, Fit4Food, EnRRICH, InSPIRES, etc.) . 

És llicenciada en química per la UB, màster en comunicació científica per 

l’Imperial College London (amb una beca de la Fundació “la Caixa”) i 

postgrau per ESADE en comunicació estratègica. 



 

 

 

Dra. Sílvia Llach Carles 

Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i doctora en 

Llengua Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa 26 anys que 

està vinculada a la Universitat de Girona. Actualment és professora agregada 

Serra Húnter al Departament de Didàctiques Específiques, a l’Àrea de 

Didàctica de la Llengua i la Literatura. Ha estat coordinadora del Màster en 

Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyament d’Idiomes i des de 2017 és vicerectora de Territori i Compromís 

Social de la UdG. 

 



Simon Perera és membre del Grup de projectes i programes de l'Associació 

'Ciencia en el Parlamento'. Llicenciat en Biotecnologia i MSc en Antropologia 

Biològica. Professionalment exerceix com a director de desenvolupament 

de negoci a ProtoQSAR (empresa de química computacional, disseny i 

desenvolupament de fàrmacs, bioinformàtica estructural, toxicologia 

computacional), i és doctorand per la UPF (Lab. Genòmica de la 

Individualitat, Institut de Biologia Evolutiva). Prèviament ha estat gestor de 

projectes i desenvolupador de negoci a Anaxomics (bioinformàtica, biologia 

de sistemes), professor associat a la UAB (U. Antropologia Biològica), 

responsable de projectes europeus i coordinador de Bioinformatics 

Barcelona (associació d'entitats relacionades amb la bioinformàtica). És 

secretari general de PRISMA "Ciència LGTBI", codirigeix l'esdeveniment de 

divulgació científica a Barcelona "BCNspiracy" i el projecte expositiu “Una 

Mirada LGTBI”, i és membre de les juntes directives de l'Associació 

Espanyola de Comunicació Científica (AEC2), Associació de Comunicació de 

Biotecnologia (ComunicaBiotec); i membre de Ciència al Parlament, 

l'Associació Catalana de Comunicació Científica, i les associacions de 

divulgació científica "Hablando de Ciencia" i “Scenio”. 



Susana Navarro 

 

o CAT: És pedagoga i postgraduada en e-learning, amb experiència en 

el disseny multimèdia i la gestió de programes educatius STEAM. 

 

o CAS: Es pedagoga y postgraduada en e-learning, con experiencia en 

el diseño multimedia y la gestión de programas educativos STEAM. 

 

o EN: She is a pedagogue and postgraduate in e-learning, with 

experience in multimedia design and management of STEAM educational 

programs. 



Xavier Ariño 

Cap de Gabinet de Projectes Institucionals de la UAB.  

En els darrers anys la seva activitat es centra en la interacció universitat-

societat, la R&I responsable (RRI) i l’adopció d'un enfocament basat en 

reptes a la UAB /  in recent years his activity is focused on the interaction 

university-society, responsible R&I (RRI) and establishing a challenge-based 

approach in the UAB. 

 


