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Sue Aran 

Doctora en Comunicació Audiovisual i professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull. Investigadora del Grup de Recerca ConInCom, Conflicte, Infància i 
Comunicació (URL). Ha estat membre de la Comissió d’Avaluació de l’Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva para Proyectos de Investigación del Instituto de la Mujer, així com 
del primer Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (2009-12).  

Carlos Bria 
 
Professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna des de 1996, alterna la docència amb la 
producció d'audiovisuals, com a director de producció i productor executiu tant en ficció com 
documental. Els últims cinc anys ha estat responsable d’Alkimia produccions. Ha format part 
del jurat en diferents festivals i fòrums d'audiovisuals 
 
Cristina Baulies 

És cap de l’àrea de comunicació de l'Institut Català de les Dones, del Departament de Benestar 
Social i Família, de la Generalitat de Catalunya. Té experiència com a redactora a diversos mitjans 
de comunicació i ha estat professora de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques a 
l’Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona.  

Soledad Bravo 
 
Cap de Secció de Projectes i Programes de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils 
(Diputació de Barcelona). Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Màster en dret de família a la Universitat de Barcelona i diplomada de postgrau i màster en 
polítiques d’igualtat de gènere: Agents d’Igualtat a la UAB.  
 
 

 
Ton del Pozo 
 
Degà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya des del 2013, Llicenciat & 
MBA a ESADE i compta amb més de 30 anys d’experiència en el sector de la publicitat i les relacions 
públiques. L’any 2009, va fundar el Grup Punta Alta-Impulsa, que integra Punta Alta, agència 
de publicitat i relacions públiques especialitzada en salut, i Impulsa, agència de trade 
marketing, promoció i esdeveniments.  
Abans de la creació del Grup Punta Alta-Impulsa va ser conseller delegat del Grupo Grey 
España on va treballar durant 18 anys. Prèviament, va exercir els càrrecs de director de 
màrqueting de Cafès Marcilla-Cafè Soley, entre 1983 i 1989; product manager de Cola-Cao 
(1981-1982); i executiu comercial a Dym Panel (TNS Kantar), on va iniciar la seva carrera 
professional el 1979.  
Ha format part de la directiva de la Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP) i de 
la directiva del Gremi Associació Empresarial de Publicitat. 
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Judith Muñoz 
 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Actualment és directora del programa TAGS del Canal 
Super3, i compta amb un llarg recorregut  al món infantil i adolescent en diferents plataformes de 
comunicació: televisió, Internet i premsa escrita. També ha dirigit el programa de televisió TOP 
TEN TOMÀTIC, La revista dels súpers i del portal web www.super3.cat.  
 
Agustí Vila 
 
Actualment és el realitzador del programa TAGS. Llicenciat en Filologia Hispànica per la UB, 
és realitzador de televisió (TV3). Ha escrit i dirigit els llargmetratges: Un banco en el parque 
(Fernando Colomo PC, 1998); 3055 Jean Leon (llargmetratge documental, Bausan Films, 2006 i 
La mosquitera (Eddie Saeta, 2010), premiada en més de vint festivals internacionals: Crystal 
Globe a Karlovy Vary, Espiga de Plata a la Millor Pel·lícula i Millor Actriu per a Emma Suárez, 
a la Seminci de Valladolid; Antigone d'Or al Montpeller Film Festival; Gaudí al Millor Actor per 
a Eduard Fernàndez; José M ª Forqué a la Millor Actriu per a Emma Suárez; La Navaja de 
Buñuel a la Millor Pel·lícula 2010 (TVE-Versió Espanyola-i SGAE); nominada també als Goya a 
la Millor Actriu.  Ha escrit la peça teatral “La finestra tancada” (estrenada al Teatre Lliure 
de Barcelona, 2006. Dirigida per Carme Portacelli ).  
 
Carme Garrido 
 
Psicoterapeuta de professió, actualment presideix ENTRETOTS PENEDÈS, entitat sense ànim 
de lucre i d’àmbit comarcal a l’Alt Penedès, que treballa pels drets de les persones amb 
discapacitat. També és regidora de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès,  adjunta a l’àrea 
de Promoció Social i Relacions ciutadanes, presidenta el Consell per la Igualtat, experta en la 
defensa dels drets de les persones consumidores, en especial els col·lectius més desfavorits 
(infants, gent gran i persones amb discapacitat). Secretària del Servei a les persones de PSC 
de Vilafranca del Penedès, consellera de la Federació Penedès-Garraf del PSC i membre de la 
Secretaria de Polítiques de la Discapacitat del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
 
Gina Pol 
 
Llicenciada en Periodisme. Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional per la 
UAB. Postgrau en Community Manager i Social Media per l'IL3-UB. Ha treballat en mitjans de 
comunicació (COMRàdio, TVE o RAC1) i gabinets de comunicació (Ministeri d'Indústria, Conselleria 
d'Acció Social o Conselleria d'Agricultura). Actualment, és primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern i regidora d'Alcaldia-Presidència, Comunicació, Polítiques de Gènere, Acció 
Social i Transport i Mobilitat. 
 
 
Anna Solà  
 
Llicenciada en Art per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professora associada 
de Cinema, Vídeo i Televisió de l'Escola Multimèdia de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, alhora que ha treballat en el camp de la crítica i la didàctica cinematogràfica. 
Directora executiva de l’Institut Català de les Dones del 2003 al 2010. Codirectora de  la 
Cooperativa promotora de Mitjans Audiovisuals, Drac Màgic i de la Mostra Internacional de 
Films de Dones de Barcelona. 
 
 
Coordinació del jurat: Marta Nieto, equip de continguts de l’Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació. 


