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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 ha treballat tant 
en el camp de la ficció com en el documental. Des de 2007 responsable de la productora 
Alkimia Blanquerna alguns dels seus projectes audiovisuals han estat premiats en festivals 
nacionals i internacionals. Des de 2012 coordina el Milab Blanquerna plataforma de la facultat 
per promocionar el talent universitari i apropar-lo el món de l'empresa. 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 Presidència, 
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.  

Maria Herrero Canela 
 
Llicenciada en Geografia. Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori per 
la Universitat de Barcelona, 2000. Treballa a  l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils a 
la Diputació de Barcelona des de 2013. Entre el 2004-2012, va ser tècnica al Centre d'Estudis 
Territorials de la Direcció d'Estudis i Prospectiva, de la Direcció d'Estudis de la mateixa 
Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca i polítiques de 
desenvolupament urbà i territorial de la Unió Europea. 

 
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 crear Punta Alta, agència de publicitat i relacions 
públiques especialitzada en salut. En la actualitat és Conseller Delegat de Alta Grupo de 
Comunicación que integra tres agencies, Punta Alta; Impulsa, agència de publicitat 
generalista i The Digital Adgency, especialitzada en digital. Abans de la creació de Alta Grupo 
de Comunicación 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 de Publicitat, actual Associació Empresarial de Publicitat. 
 
 
 
Laia Servera Zamora 
Directora del programa INFO K dels Super 3, de tv3. 
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Margi Gual Izquierdo 
 
 
Llicenciada en Educació Social. Postgraus en Mediació per la Integració Social a UAB i en 
Direcció i Gestió d’Organitzacions no lucratives a Ramon Llull. Pedagogia del Lleure i 
Animació Sociocultural de l'INCANOP. Ha treballat Vinculada des de sempre a la vida social i 
cultural de Sant Joan Despí i en especial a l’educació en el lleure essent durant molts anys 
directora i coordinadora pedagògica del Centre d'Esplai El Nus. Actualment, és tinent 
d'alcalde d'Acció Social i Igualtat a l'Ajuntament de Sant Joan Despí i Membre de l'Executiva 
Comarcal del Baix Llobregat i del Consell Nacional d'Iniciativa per 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. 


