
Ana Novella 

professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la 

Universitat de Barcelona. Investigadora del GREM (Grup de Recerca en 

Educació Moral). Actualment està codirigint el projecte d’investigació I+D+I 

amb Marta Sabariego "Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas 

para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, en las instituciones 

y la gobernananza. (CHILDCITY)". Ha coordinat amb Asun Llena la publicació 

"Impulsar la participación infantil. Los consejos de infancia y adolescència" 

editat per GRAO. Així com, totes dues han coordinat el grup motor de 

participació del Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament 

de Barcelona “Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes 

municipals”. A nivell de docència imparteix en el Grau d’Educació crèdits, 

així en Diferents màsters. A nivell de recerca, un dels seus reptes és la 

participació dels nois i les noies en els ecosistema on estan implicats i 

l'acompanyament per part dels adults d’aquesta participació. 

 

 

 



Albert Arcarons  
 
es subdirector del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el European University Institute, 
tiene un máster en Sociología por la Universidad de Cambridge y otro en 
Métodos de Investigación Social, con una segunda concentración en Política 
Social, por la London School of Economics.  
 
Ha trabajado como investigador júnior en el Centro de la Infancia y el Mundo 
Urbano, y como investigador asociado en el Migration Policy Centre y el Forum 
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione. Antes de 
incorporarse al Alto Comisionado, ha sido también investigador postdoctoral 
en el Centre d'Estudis Demogràfics.  
 
Es autor o co-autor de varios capítulos en libros editados, informes para 
organizaciones nacionales e internacionales, y artículos en revistas científicas 
como por ejemplo la Revista Española de Investigaciones Sociológicas o 
el Journal of Ethnic and Migration Studies. 
 



Carlos Alarcón és treballador social i màster en Direcció, gestió i intervenció en serveis 

socials (URL) i en Intervencions socials i educatives (UB). Ha desenvolupat la seva tasca 

professional majoritàriament a l’administració local en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics. 

Actualment és el Cap del Departament de Projectes Estratègics i Processos de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 



 
   

 

 

 

Elisa Stinus Bru de Sala és coordinadora del Pla 
d’Infància 2021-2030 i de l’Observatori 0-17 
BCN de l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB-IERMB).  

És Doctora en polítiques públiques i 
transformació social (UAB, stage internacional 
a la Universitat d’Oslo), Màster en gestió 
pública (UAB-UB-UPF), Màster en polítiques 
socials i comunitàries (UAB) i Llicenciada en 
polítiques públiques (UAB).  

Té expertesa en anàlisi, disseny, participació i dinamització de polítiques 
públiques en els àmbits de la infància, els usos del temps, l’educació, la 
cura i el gènere. 

 

@elisastinus  

 

linkedin.com/in/elisastinus  

 



Emmanuele Pavolini 

Macerata University 

Dipartimento di scienze politiche, comunicazione e relazioni internazionale (SPOCRI) 

Via D. Minzoni, 22a 

62100 Macerata (MC), Italy 

emmanuele.pavolini@unimc.it 

+39 (0)733-2582589 

 

 

Emmanuele Pavolini is Full Professor in Economic Sociology and Social Policy at the 

University of Macerata (Italy). Between 2007 and 2017 he was Senior Lecturer at the same 

University. Between 2000 and 2006 he was Lecturer in Economic Sociology and Social Policy at 

the Department of Social Studies, Faculty of Economics, Marche Polytechnic University. He 

received his BA. in Economics from Ancona University in 1994 and his Ph.D. in Economic 

Sociology from Brescia University in 2000, with a Thesis on the Development of new forms of 

the “Welfare Mix” in the Italian Welfare State. As an economic sociologist he has focused his 

research interests in two fields: a) welfare state studies from a comparative perspective, with 

specific attention to the Italian and Southern European welfare states, social policies (i.e. family 

policies, elderly care / LTC, child care, social care and health care and, more recently, 

education), inequalities in the access to welfare state provision, occupational welfare, welfare 

mix and third sector organizations; b) labour market research and economic development, with a 

focus on the changing roles of professionals, networks among enterprises, strategies for 

competitiveness, and the role of migrants in the labour market.  

He is a National Expert for Italy of the European Commission Expert Network ESPN (European 

Social Policy Network). He is currently co-editor of the Journal of European Social Policy. 

Since 2020 he is also Affiliated Professor at the Scuola Superiore Sant’Anna. 

 



 

IMMA BARGALLÓ QUINTANA 

 

Soc llicenciada en Psicologia a la Universitat de Barcelona.  

He estat mestra d’educació primària en escoles municipals de Barcelona i tècnica de 

gestió educativa de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Actualment soc la Cap del Departament d’Educació Infantil de la Direcció de Centres 

Educatius Municipals. 

He participat en publicacions i en diverses activitats dirigides a professionals de la 

petita infància. 



Joan Ramon Riera 

(En curs) Master en filosofia teòrica i pràctica UNED 

Certificate of Achievement. Harvard University. “CitiesX: The Past, Present 

and Future of Urban Life” 

Grau en Administració i Direcció d’Empresa. Universitat Oberta de 

Catalunya, 2020  

Postgrau “Socialdemocràcia, polítiques públiques i riscos socials”. 

Universitat de Barcelona, 2018  

Diplomat en Ciències Empresarials. Universitat Pompeu Fabra, 1999  

Trajectòria professional  

Cap de Gabinet. Ajuntament de Barcelona, 2019-2020  

Editor. Edicions Els Llums, 2018-2019  

Conseller tècnic. Ajuntament de Barcelona, 2016-2017 

Editor. Edicions Els Llums, 2011-2016  

Conseller tècnic. Ajuntament de Barcelona, 2005-2011  

Editor. Edicions UOC, 2000-2005  

Consultor. MCE Consultors, 1997-2000  

Informació addicional Anglès, nivell mitjà  

Estudis sense titulació (No conclòs). Estudis d’Enginyeria Tècnica en 

Informàtica de Sistemes. Universitat Oberta de Catalunya, 2000-2004  

Publicacions rellevants  

Autor: El capital de Karl Marx. Adaptació per a infants del llibre homònim. 

Edicions Els Llums (2013)  

L’Índex de gentrificació de Barcelona. Edicions Els Llums (2018) 



 
 

Josep M. Villena i Segura 

 

Barcelona, 1944. Llicenciat en psicologia (U B). Responsable 

general d’Escoltes Catalans (1977-1980). Membre del grup impulsor 

de la Taula de Joves 1976 i del Consell Nacional de Catalunya 

1979. Cofundador d’Esplais Catalans (ESPLAC) (1982), Joventut i 

Societat (1983) i de l’Associació de tècnics de turisme i animació 

cultural (ATTAC). Director de l’Àrea sòcio-cultural de l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès (1982-1985). Coordinador del Consell 

Assessor per a la Modernització de la Cultura de Catalunya de la 

Generalitat (1986-1988). President de la Federació Catalana 

d’Escoltisme i Guiatge (1989-1995), de la Taula de Comunicació 

(2000-2010) i de la Taula per la Infància i l’Adolescència de 

Catalunya (TIAC) (2010-2021). 

Premi Solidaritat amb la infància Ciutat de Barcelona (1999) i 

Coordinador del Grup de treball d’Infància  del CMBS de 

l’Ajuntament de Barcelona (2010-2015). 

 

President de l’Associació Diomira i Fundació Savina. 

Editor de les revistes Papers de Joventut, Protagonistes, ja!. 

Director de l’Escola Traç i del programa fotoperiodístic Clic. 

 

 

 

 

 

www.linkedin.com/in/josep-maria-villena 
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BIO_ CAT 

Laia Pineda Rüegg és sociòloga de formació (UAB), postgrau en desenvolupament local i 

regional (UB) i durant els anys 2014-15 va formar-se en lideratge i innovació social a les 

organitzacions no governamentals (ESADE-URL). 

 

Després d’una llarga trajectòria com a cap de projectes a la Fundació Jaume Bofill, a on va 

dirigir el Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (2001-2012) s’incorpora com a cap de 

projectes de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2016-2019).  

 

En l’actualitat és directora de l’Institut, un instrument públic dedicat al coneixement per 

transformar la ciutat per tal que sigui més adequada per viure-hi la infància i l’adolescència. 

 

Des de l’Institut, es desenvolupen treballs en els àmbits de l’educació, el benestar, l’espai 

públic, el joc, i la ciutadania, a partir dels quals es proveeix a l’administració local d’un ampli 

coneixement sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i es formulen 

propostes de millora de les polítiques locals. 

 

Twitter: @laiapineda 

Linked-in: linkedin.com/in/laiapinedaruegg 

 

BIO_CAST 

Laia Pineda Rüegg es socióloga de formación (UAB), postgrado en desarrollo local y regional 

(UB) y durante los años 2014-15 formó en liderazgo e innovación social en las organizaciones 

no gubernamentales (ESADE-URL). 

Tras una larga trayectoria como jefe de proyectos en la Fundación Jaume Bofill, donde dirigió 

el Panel de Desigualdades Sociales en Cataluña (2001-2012) se incorpora como jefe de 

proyectos del Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona (2016 -2019). 

En la actualidad es directora del Instituto, un instrumento público dedicado al conocimiento 

para transformar la ciudad para que sea más adecuada para vivir la infancia y la adolescencia. 

Desde el Instituto, se desarrollan trabajos en los ámbitos de la educación, el bienestar, el 

espacio público, el juego, y la ciudadanía, a partir de los cuales se provee a la administración 

local de un amplio conocimiento sobre las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia 

en la ciudad y se formulan propuestas de mejora de las políticas locales. 

 

Twitter: @laiapineda 

Linked-in: linkedin.com/in/laiapinedaruegg 

 



 

Laura Pérez Castaño 
 
 

Regidora de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Twitter: @laurapcastano 
Facebook: @laurapercas 
Instagram: laurapcastano 

 
 
 
 
 
 
Formació acadèmica rellevant 
Llicenciatura en Periodisme, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004 
Postgrau d’Alta Direcció en Turisme Rural, Universidad de Buenos Aires, 2009 
Postgrau de Violència Urbana amb Perspectiva de Gènere, CEUR BA, 2011 

 

 
 
Trajectòria professional 

 
 

Tècnica de projectes de cooperació internacional a l’Equador i el Perú, Fundació Codespa, 2008-2010 
Consultora de disseny i avaluació de projectes de cooperació amb temes de gènere, 2009-2011 
Tècnica de projectes, FLACSO-EC, 2010 
Tècnica de projecte de violència sexual a l’espai públic (ciutats segures per a dones i nenes), ONU 
DONES, 2011-2012 
Tècnica administrativa, Grup Serra Soldadura, 2013-2015 
Regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, 2015-2019 
Regidora de Sants-Montjuïc, Ajuntament de Barcelona, 2016-2019 
Regidora de Relacions Internacionals, Ajuntament de Barcelona, 2017-2019 
Presidenta de la Xarxa Internacional de Dones de Metropolis, Xarxa Metropolis 2015-2019 
Secretària general del CIDEU, CIDEU, 2018-actualitat 
Quarta Tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 2019-actualitat 

 

 
 
Informació addicional 

 
 

Curs a la Facultat Latinoamericana de Ecuador sobre antropologia del gènere. 
Curs d’elaboració de projectes, matriu de marc lògic, Agència Catalana de Cooperació. 
Bon nivell d’anglès i curs inicial d’italià. 

 
 
Data d’actualització 
12 de juny de 2019 

https://twitter.com/laurapcastano?lang=es
https://www.facebook.com/pg/laurapercas
https://www.facebook.com/pg/laurapercas
https://www.instagram.com/laurapcastano/


 

 

Curriculum Vitae 

 Magda Orozco 

Directora de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans 

de l’Ajuntament de Barcelona. Treballo des de fa 30 anys 

en aquest ajuntament desenvolupant la meva tasca tant 

en el territori com, actualment, en una àrea central. Tinc 

formació de psicòloga i soc diplomada en Gestió i 

Administració Pública, amb mestratges en Administració 

local i Direcció Pública local. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magda-orozco-

areny-21ba8615 

 

https://www.linkedin.com/in/magda-orozco-areny-21ba8615
https://www.linkedin.com/in/magda-orozco-areny-21ba8615


Mercè 
GARCIA DEL ESTAL 
 
DIRECTORA DE SERVEIS A LES 
PERSONES I AL TERRITORI DEL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS 

COMPETÈNCIES 

 Comunicació 
 Lideratge  
 Treball en equip 
 Habilitats relacionals 
 Creativitat 
 Capacitat resolutiva 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

 Gestió d’equips  
 Gestió de projectes 
 Coordinació executiva 

 

2019– Actual 

Directora de Serveis de Comerç  
Ajuntament de Barcelona 

EXPERIÈNCIA LABORAL 

2015– 2019 

2015 – 2019 

. 

2005– 2008 

Tècnica de barri i Tècnica de Promoció Econòmica  
Districte de l’Eixample 
 

2002– 2005 

Cap de la unitat d’Acció Territorial del Servei d’Integració Laboral  
Diputació de Barcelona 

1999 – 2001 

1997– 1999 

Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat, de Cooperació Internacional 
IMEB 

1993– 1997 

Tècnica de Programes d’Autoempresa i del Departament de Treball  
Generalitat de Catalunya 

1979 – 1992 

Cap del Centre de Recursos per a la Garantia Social  
IMEB 

Cap del Programa d’Inserció i Garantia Social  
IMEB 

Docent 
Diferents centres i nivells educatius 

 

Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Nou Barris 
Ajuntament de Barcelona  



2005 – 2013 Treball de consultoria  
Diputació de Barcelona 
 Assessorament a ajuntaments de la província en el àrea de serveis a les persones    

ALTRES EXPERIÈNCIES 

2001 – 2008 

Llicenciatura de Pedagogia (Especialitat Social)- URL 

Assessorament, recerca i formació des de l'àmbit universitari 
Grup GRISIJ – UB 
 Col·laboració en diferents projectes 

Diplomatura en Professorat d’EGB - URL 

Postgrau  en Innovació i Desenvolupament de Models Comercials 
Urbans. 
Master City Retail & Management.  
IL3 Universitat de Barcelona.  

Postgrau de Govern Local. Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
de Barcelona 

Postgrau de Desenvolupament Local i Regional.  
Les Heures-UB.  

Curs d’Especialització d’Enginyeria de la formació. ICE-UPC (posterior Postgrau) .  

FORMACIÓ 



Orland Blasco,  

coordinador de projectes de la DSDemocràcia Activa de 

l'Ajunament de Barcelona, experiència de treball en participació, 

acció comunitària a la ciutat i els seus districtes. 


