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Notes sobre els autors

Sara Berbel 
Doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona i professora de tercer cicle a la UB i la 
UAB. Ha estat directora general d’Igualtat d’Oportunitats al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya i presidenta de l’Institut Català de les Dones. Ha rebut el Premi Aspasia en defensa 
de l’equitat de gènere al 2014, atorgat per la Xarxa de Directives i Professionals de l’Acció Social 
(DDiPAS) i l’Observatori del Tercer Sector. Ha estat també convidada pel Departament d’Estat dels 
Estats Units com a experta en lideratge i gènere al 2012.
Entre les seves publicacions destaquen El cuerpo silenciado; Sin cadenas, Nuevas formas de li-
bertad en el siglo XXI; Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal i Ideas que 
cambian el mundo.

Felipe Campos 
Director General de l’Associació Educativa Itaca, entitat d’Acció Social i Comunitària de L’Hospitalet 
de Llobregat. Membre de diverses institucions, docent, autor de diversos articles  i col·laborador 
de la  Fundació Pere Tarrés, membre del grup motor de la Plataforma d’Infància de Catalunya de la 
Taula del Tercer Sector i Vicepresident del Consell de l’Esplai, i membre de diferents consells muni-
cipals de ciutat L’Hospitalet. Patró de la Fundació Biblioteca Social, on és vocal, de la Fundació Mare 
de Déu dels Desemparats, serveis integrals per la gent gran, on també és vocal, i de la Fundación 
Jóvenes e Inclusión d’àmbit estatal, on és vicepresident. És Premi IMPULSA 2013 de la Fundació 
Príncep de Girona en Emprenedoria Social, Premi Joves Emprenedors 2014 per la Universitat Euro-
pea de Madrid i a Youth Foundation i Premio Nacional de Juventud 2014 por INJUVE, Instituto de la 
Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Sílvia Dotras
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en 
Gestió Pública i Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada. Àrees de treball: les tècniques 
quantitatives aplicades al desenvolupament econòmic local i la metodologia d’investigació en Cièn-
cies Socials.

Bernardo Fernández 
Ha cursat estudis de batxillerat superior, Direcció d’empreses i màrqueting. Ha treballat en el sector 
del comerç i dels serveis. Ha estat gerent, durant quinze anys, d’una empresa dedicada a la restau-
ració de pells i també en el sector de les assegurances. Afiliat al Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) des del 1980. Diputat en la VI i VII legislatura (1999-2006). Comissionat de l’Alcaldia a 
l’Ajuntament de Barcelona  (2007-2011).

João França 
Periodista. Treballa a El Diari de l’Educació i CatalunyaPlural.cat – eldiario.es, mitjans de la Funda-
ció Periodisme Plural, de la qual és membre fundador. En aquests mitjans escriu principalment 
sobre universitat i moviments socials. També és membre de l’Observatori del Sistema Universi-
tari i col·labora amb el Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF. Graduat en 
Humanitats a la UPF, va militar en l’Assemblea d’Humanitats, l’Associació d’Estudiants Progres-
sistes (AEP) i la Plataforma Universitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) durant 
l’etapa d’estudiant.
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Raquel Gil
És llicenciada en Dret i Postgrau en Relacions Internacionals i Dret Comunitari per la Universitat de 
Barcelona. Entre el 2005 i el 2013 va ser presidenta de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 
a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya). Ha estat secretària de Polítiques de Dona i Igualtat de 
la UGT de Catalunya (2008), secretària d’Igualtat i Polítiques Socials (2009), i des del 2013 és 
secretària de Suport a les Persones Aturades. A nivell institucional ha estat membre del CTESC, 
del Consell de Relacions Laborals i de la Comissió Permanent del Consell Nacional de Dones, 
entre d’altres.

Jordi Giró 
President de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), una organització 
sense ànim de lucre que coordina 461 associacions veïnals i 22 federacions i que, a través dels 
seus projectes i campanyes, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels 
barris de Catalunya.
Davant de l’accelerat increment de la pobresa energètica, la CONFAVC, juntament amb altres 
moviments socials, forma part de l’Aliança contra la pobresa energètica, a partir de  la qual està 
promovent la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa 
Energètica. 

Eva Granados
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona. Màster en 
Gestió Pública a ESADE. És experta en mercat de treball i diàleg social per la Universitat Complu-
tense de Madrid, en col·laboració amb l’escola Julián Besteiro de la UGT. Ha estat membre del 
secretariat nacional de la UGT de Catalunya (2002- 2010), amb diverses responsabilitats. També 
ha format part del Consell Econòmic i Social d’Espanya, del Servei Públic d’Ocupació Estatal i del 
Consell del Fons Social Europeu. 
És secretària d’Ocupació i Polítiques Socials i responsable de l’Àrea Socioeconòmica de la Comis-
sió Executiva del PSC. Diputada al Parlament de Catalunya des de l’any 2010. En aquesta legislatura 
és secretària general del Grup Parlamentari Socialista i portaveu de la Comissió de Benestar Social 
i Família.

Raúl Izquierdo
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en 
Gestió Pública i Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada. Desenvolupa la seva activi-
tat en l’àmbit de l’avaluació de les polítiques públiques i la construcció i anàlisi d’indicadors so-
cioeconòmics.

Maria Mas
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Màster en Gestió Pública i en Tècniques 
d’Investigació Social Aplicada. A nivell professional, ha treballat en l’anàlisi i tractament de dades, 
primer a l’Administració Pública i després a l’àmbit de la consultoria, on actualment hi desenvolupa 
projectes d’igualtat de gènere i d’avaluació de polítiques públiques, entre d’altres.

Jordi Mir
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Membre de l’Observatori del Sistema 
Universitari i del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials. A la mateixa universitat és professor 
associat del Departament d’Humanitats. Les seves principals àrees de recerca són la filosofia 
moral i política, la democràcia i la participació, els moviments socials en el món contemporani 
i les propostes rupturistes durant el franquisme i la Transició. Les darreres publicacions com a 
autor i editor són Revoluciones en femenino (Icaria, 2014) i Gramsci y la sociedad intercultural 
(Montesinos, 2014).
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Esther Niubó
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, en l’especialització de Relacions Internacio-
nals, per la Universitat Autònoma de Barcelona. És màster en Política Internacional per la Université 
Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i Economia Internacional per la Universitat de Barcelona, i en 
Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra-John Hopkins University. 
Ha treballat com a analista a la Secretaria de Política Europea i Internacional del PSC (2001-2004), i 
com a assessora al Parlament Europeu (2004-2009). Ha estat Secretària de Política Europea del PSC 
(2011-2014) i des de juliol de 2014 portaveu del partit. És directora de la Fundació Rafael Campalans 
des de gener de 2013.

Pau Pérez de Acha
Llicenciat en Dret per la UAB i Programa de Desenvolupament Directiu i gestió empresarial per IESE 
(Universitat de Navarra). Té formació complementària en Màrqueting, Finances i Gestió de persones, 
també per IESE.
És director de la Fundació Foment de l’Habitatge Social de Càritas i membre del Grup d’Habitatge de 
la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, del Consell Habitatge Barcelona i del Comitè Executiu 
d’ULI Barcelona. 
Emprenedor en l’ àmbit de la consultoria social des de l’any 2008, ha dut a terme més de 120 pro-
jectes nacionals i Internacionals els darrers 4 anys, projectes per l’administració pública, empreses i 
organitzacions socials en els àmbits de la promoció econòmica, habitatge social, organització, ocu-
pació, comerç, finances  i planificació estratègica.

Josep Maria Sabaté
Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili i Diplomat en 
Ciències Empresarials per la UB. Director de projectes estratègics del Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus, ha estat portaveu del grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya durant 
la IX Legislatura (2010-2012) i director del Servei Català de la Salut (2007-2010).

Àlex Solà
Advocat en exercici adscrit al Col·legi de  Barcelona des de 1992 on forma part de la Comissió de 
Defensa dels Drets de les Persones i del Lliure Exercici de l’Advocacia. És membre de l’Associació 
Catalana per al Defensa dels Drets Humans.


