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Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Va
treballar com a professora de plàstica a diferents centres docents.
Disposa d’una llarga experiència com a tècnica en educació d’equipaments museístics catalans, com el Museu Nacional d’Art de
Catalunya o el Museu Etnològic de Barcelona. Ha col·laborat amb
el Laboratori de les Arts de l’Obra Social “la Caixa”, el Centre Cívic
Casa Elizalde de Barcelona i el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, on realitzà tallers per a persones amb trastorn
mental. L’any 2009 s’incorpora al projecte Associació Susoespai.
Creació i Salut Mental, entitat sense ànim de lucre que vol apropar
els museus d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica
artística.

Montse Bobés Solà

Educadora social, postgrau en Polítiques Socials d’Infància i Formacions Diverses en Matèria de Drets Humans, Cooperació Internacional i Educació per al Desenvolupament. Actualment treballa a l’àrea
de programes d’infància de l’organització no governamental Educo. Té experiència en intervenció social amb infants i adolescents,
dinamització de grups, participació infantil i avaluació de projectes.
Recentment ha coordinat EducArt, un programa que fomenta les
arts com a eina educativa i de cohesió social a diferents centres
educatius i que ha estat cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i
coliderat per Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval.

Ramon Castells Ros

Economista i gestor cultural. Ha desenvolupat la seva carrera
professional com a gestor cultural en el sector públic. En concret, a
l’Institut Català de les Indústries Culturals va centrar el seu treball
en l’anàlisi dels sectors industrials de la cultura i al Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts ha estat amatent al desenvolupament de
la política cultural del país. En l’àmbit docent, és professor associat de la Universitat de Barcelona, on imparteix les assignatures
de Viabilitat de Projectes Culturals i Finançament i Captació de
Recursos per al Sector Cultural. L’any 2017 es va doctorar amb la
tesi ‘Determinants de l’èxit cinematogràfic. Model d’anàlisi de la
producció catalana 2008-2014’.

Anna Forés Miravalles

Llicenciada i doctorada en Filosofia i Ciències de l’Educació per
la Universitat de Barcelona (UB). Professora de la UB. Primera presidenta d’AIRE - Associació per a la Recerca de la Resiliència. Membre del grup de recerca consolidat GR-EMA de la UB, de l’Institut de
Recerca en Educació (IRE) i d’Indagat-t, grup d’innovació docent.
Les seves àrees de treball i recerca són l’educació, la didàctica i la
innovació en diferents entorns d’aprenentatge. És una apassionada
per l’educació i creu fermament en el potencial de les persones. És
autora de molts llibres sobre resiliència, com ara ‘La resiliencia.
Crecer desde la adversidad’, on la defineix com la capacitat d’un
grup o d’una persona d’afrontar les adversitats, de sobreposar-s’hi i
de sortir-ne enfortit o transformat.

Daniel Gasol

Doctor per la Universitat de Barcelona. Qüestiona discursos dominants construïts per poders fàctics sobre identitat, treball, classe o
consum que converteixen formes de ficció i/o realitat.
Inicia la seva trajectòria combinant investigació i producció artística,
en què indaga sobre els mecanismes que constitueixen narratives
hegemòniques. Realitza diverses investigacions de tipus acadèmic,
com ‘Las verdades ya no son templos, son shares de audiencia’
(La Virreina Centre de la Imatge 2018) o #RealitatsEscenificadesDesDeJoanMiró (Fundació Pilar i Joan Miró 2017) i obté diverses
beques, com la beca Pilar Juncosa (2016), la beca internacional
ETAC (2016), la beca d’arts visuals Casa Elizalde, la beca UNZIP Arts
Visuals (2017), la beca d’educació Sala d’Art Jove (2018) o la beca
de recerca i experimentació artística La Escocesa (2018).
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Mar López-Pinto

Juntament amb Jordi Solsona i Xavier Vilafranca va crear l’any
2005 l’empresa Binomic, especialitzada en la realització i producció
d’aplicacions interactives. L’equip d’art i dissenyadors que conformen aquest projecte es va ubicar al poble de Penelles, a la plana
de Lleida, un territori de fruiters, camps de blat i vinyes on troben
l’atmosfera perfecta per a la seva creativitat. Des d’aquell moment
han participat en múltiples projectes amb clients rellevants i en
espais molt visitats, com el museu de la Confederação Brasileira de
Futebol, el Mondo Milan Museum o l’Open Camp Barcelona. L’any
2016 ideà el Gargar Festival de Murals i d’Art Rural amb l’objectiu de difondre la cultura artística al món rural. Aquesta iniciativa
ha estat reconeguda recentment amb el Pinzell de Cuixart de la
Fundació Cuixart.
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Esteban Marín

President de la Fundació Contorno Urbano. Comença a pintar grafiti
l’any 2000 i ràpidament es vincula al teixit associatiu del Baix Llobregat. Des d’aleshores ha ocupat diferents càrrecs en associacions
d’art urbà a Sant Feliu, Cornellà i l’Hospitalet. L’art urbà desperta el
seu interès per formar-se com a artista i realitza estudis de disseny
gràfic i il·lustració. El 2009 fa el seu primer mural de gran format
i es vincula a diversos despatxos d’arquitectura per tal d’integrar
la pintura mural en el planejament urbanístic de les ciutats. L’any
2014 impulsa com a membre fundador la Fundació Contorno Urbano i comença a treballar com a gestor i comissari d’intervencions
artístiques a l’espai públic.
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Ascensión Moreno

Docent i investigadora de la Universitat de Barcelona. És llicenciada
i doctora en Belles Arts, pedagoga, mediadora artística, art-terapeuta i educadora social. És directora del postgrau d’Art per a la
inclusió social i del màster d’Art per a la Transformació Social, la
Inclusió Social i el Desenvolupament Comunitari: Mediació Artística.
És membre del grup d’innovació docent Indaga-t de la Universidad
de Barcelona. L’any 2017 publicà el llibre ‘La mediación artística.
Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo
comunitario’.
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Begoña Trujillo Clavero

Professional del sector social amb una àmplia experiència com a
educadora social, orientadora laboral i treballadora social amb persones de diferents orígens i necessitats de diferents organitzacions
a Barcelona i Dublín. Col·labora com a facilitadora artística al
National Centre for Arts and Health, Shine i BeLonG To a Dublín, i a
Arep i al Casal Lambda a Barcelona. És diplomada en Treball Social,
postgrau en Salut Mental i actualment està finalitzant el màster Art
per a la Transformació Social, la Inclusió Social i el Desenvolupament Comunitari: Mediació Artística. Així mateix, és artista plàstica
amb un especial interès pel dibuix, el collage i el gravat.
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Eva Vilanova Serichol

Ascensión Moreno

Artista i pedagoga, directora, productora i formadora en teatre
social i arts visuals i plàstiques, especialitzada en entorns sanitaris.
Llicenciada en Pedagogia, postgraduada en Teatre en la Intervenció
Socioeducativa i formada en Arts Plàstiques. Sòcia fundadora de
la cooperativa Art&Coop, Produccions i Processos Comunitaris.
La seva trajectòria professional transita entre l’art i la pedagogia,
sovint des de la dinamització d’instal·lacions artístiques i creacions
col·lectives. L’apassiona el potencial que tenen les arts de donar
veu i comunicar, sempre amb l’experimentació, el joc i la creació
col·lectiva que donen lloc a instal·lacions artístiques de múltiples
formats, entenent el resultat com a part del procés i treballant per
una qualitat artística.
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