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Joan Bosch (Facultat Blanquerna)
Professor de Comunicació Audiovisual i Coordinador d'Equipaments a la Facultat de
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull des de l'any
2000. Coordinador també des del 2018 del MiLAB (Media Innovation Lab) a la mateixa Facultat
amb la finalitat d'impulsar i assessorar l'ús de les tecnologies. També ha estat Coordinador del
Postgrau de Postproducció Audiovisual durant els anys (2015-2017). Ha participat com a jurat
a diferents certàmens en l'àmbit de la comunicació.
Cristina Baulies
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.
Marta Suero Bodas
Sociòloga especialitzada en polítiques de gènere. Porta uns 15 anys desenvolupant projectes
de promoció de polítiques d’igualtat de gènere des de l’administració pública i el tercer
sector, d’abast local i internacional. Actualment treballa a l’Oficina de les Dones i LGTBI de
la Diputació de Barcelona en el disseny i execució de projectes de recerca, sensibilització i
internacionals, de temàtica de dones i LGTBI. És membre impulsora de la Coordinadora de
Comissions de Gènere, Feminismes i Coeducació de les escoles públiques de Gràcia.
Laia Servera Zamora
Directora i presentadora de l’informatiu infantil de Televisió de Catalunya, l’InfoK.
Llicenciada en comunicació audiovisual per la Universitat Ramon Llull. També ha estudiat
Història a la Universitat de Barcelona i el Màster en “Món àrab i Islam” a la mateixa
universitat.
Laura Munt
Regidora de Gent Gran i de Feminismes i Alliberament LGTBI de Molins de Rei. Dona
compromesa en la lluita feminista. Maquilladora i perruquera des de fa més de 30 anys,
apassionada pel món audiovisual.
Gina Pol
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. 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).
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Sílvia Hernández
Membre de la Junta del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Més de 30
anys treballant en agències de primera fila com RCP Saatchi & Saatchi i Bassat Ogilvy, dirigint
equips, gestionant la relació amb les grans marques i dissenyant l'estratègia de les seves
campanyes. Especialista en comunicació institucional.
Anna Solà
Assessora de l'Observatori de les dones en els mitjans de comunicació i de la Cooperativa
Promotora de Mitjans Audiovisuals, Drac Màgic, on ha estat codirectora de continguts i de la
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. 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.
Cristina Almirall
Col·laboradora de la cooperativa Drac Màgic amb programes com Construir Mirades - Formació
en llenguatges audiovisuals, programa per escoles de la Filmoteca de Catalunya i altres
activitats com cinefòrums, i tallers per a joves, dones, etc. Llicenciada en Comunicació
Audiovisual (UVic). Premi Francesca Bartrina al millor Treball de Final de Grau (TFG) en
estudis de gènere pel treball “El fontanero. Estudio sobre el efecto socializador de la
pornografía”.
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