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Benvinguda 
 
 

Josefina Antonijuan Rull 
Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 
vra.antonijuan@upc.edu 
 
Josefina Antonijuan Rull és llicenciada en ciències 
matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1993) i 
doctora en ciències matemàtiques per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (1999). Des de 2002 és 
professora titular d’universitat adscrita al Departament 
de Matemàtiques de la UPC. Ha exercit la docència a 
l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i 
la Geltrú (EPSEVG) i eventualment a l'Escola 
d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 

Castelldefels (EETAC) i a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Ha escrit 3 manuals 
docents de nivell universitari i ha participat en un congrés, en jornades d'innovació docent i 
en un projecte d'innovació docent finançat.  En l'àmbit de la gestió, ha estat cap de secció del 
Departament de Matemàtiques de la UPC a Vilanova (2018-2021) i membre del Claustre 
Universitari de la UPC (2013-2021). 
 
Com a investigadora, forma part del grup SARTI (grup de recerca Sistemes d’Adquisició 
Remota i Tractament de la Informació). La seva activitat s'ha centrat en la simulació numèrica 
aplicada a la dinàmica de fluids, a les arts de pesca i a l'anàlisi dels corrents marins i la 
dinàmica sedimentària. Ha participat en 9 projectes de recerca finançats en convocatòries 
competitives nacionals i europees, i és coautora de 15 articles en revistes indexades i de 22 
publicacions en congressos. 
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Karina Gibert i Oliveras 
WiDS-Barcelona 2022 ambassador, catedràtica i 
directora d’IDEAI-UPC, Vicedegana d’igualtat i ètica 
(COEINF) karina.gibert@upc.edu,  
https://www.eio.upc.edu/en/homepages/karina  
 
Professora de la UPC des de de fa més de 30 anys. 
Llicenciada en grau i doctora en enginyeria informàtica. 
Cofundadora i exsecretària del centre de recerca 
Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-
UPC). Fa recerca en extracció de coneixement 
estratègic a partir de dades i sistemes Intel·ligents. 
Experta de l’estratègia catalana d’Intel·ligència Artificial 
Catalonia.ai (Gencat, feb 2020), ha participat en la 
redacció de l’Estratègia (2018- 2020). Experta del Senat 
en Intel·ligència Artificial i Ètica (gen 2021- ). Consultora 
de la CE en ètica de la Intel·ligència Artificial (2020). 

Consultora del Departament de Salud Mental de la OMS (feb 2008- ag 2010) per analitzar la 
Salud Mental en països LAMIC. Membre de diversos comitès d’ètica de la IA i consells 
assessors.  
 
Fundadora i presidenta de donesCOEINF (maig 2018-) per al seguiment de l’escletxa de 
gènere en enginyeria informàtica. Fundadora i presidenta de donesIAcat (capítol de gènere 
de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial, 8 de març de 2019), membre i cap de 
comunicació de la comissió Dona i Igualtat de la Intercol·legial (set 2019-). Co-fundadora de 
Mujeres en Ingeniería Informática (jun 2021- ), del Consejo General De Colegios de Ingeniería 
Informática de España. Ambassador de WiDS-Barcelona  (Standford Women in Data Science, 
jan 2021-). Directora científica del programa Top Secret Rosies, per a la generació de talent 
femení en IA (2021- ). IP del projecte INSESS-COVID19 sobre caracterització de la 
vulnerabilitat social emergida de la COVID19. (2020- ). Impulsora i Directora tecnològica del 
moviment critvirtual.com i la manifestació internacional virtual per les dones afganeses de 26 
nov 2021. Investigadora del projecte europeu GAVIUS sobre transformació digital dels serveis 
socials  (2019- ). 
 

Premis: Finalista als European Social Services Awards 2021. Menció d’Honor 2021 al Premi 
Creu Casas, dones per canviar el món (Institut d’Estudis Catalans). Premi donaTIC 2018 en 
la categoria acadèmica/investigadora (Generalitat de Catalunya). Primer premi de la 
HackingBullipedia Contest (nov 2013), relacionada amb el famós xef Ferran Adrià, amb el 
projecte GENESIS: Intelligent decision support for creative through evolutive analysis, 
vimeo.com/78143348. Premi al millor projecte europeu de eHealth de la UE al projecte 
K4Care (febrer de 2010) pels alts estàndards de qualitat assolits. Distinció "Highly accessed 
paper", HARPS  (v8(28) 1:16), 2010. Membre el.lecte de iEMSs (juliol de 2007).  
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Núria Castell Ariño  
WiDS-Barcelona 2022 co-ambassador, ex-degana de 
la FIB nuria.castell@upc.edu, @NuriaCastell_A 
linkedin.com/in/nuria-castell-arinyo/ 
 
Dra. Núria Castell Ariño. Professora Titular jubilada de la 
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech. 
Llicenciada (UAB) i doctora (UPC) en Enginyeria 
Informàtica. Ha estat vicedegana de relacions  
internacionals de la FIB (2004-2010) i degana de la FIB 
(2010-2017). Cofundadora del centre de recerca en 
Ciència intel·ligent de dades i Intel·ligència Artificial 
(IDEAI-UPC). El seu àmbit de recerca és el Processament 
Automàtic del Llenguatge Natural. Ha publicat articles en 
congressos, revistes i llibres, relacionats principalment 
amb el processament del llenguatge natural i alguns altres 
sobre temes referents a l’educació. Ha participat en 

projectes de recerca competitius nacionals i europeus, essent la investigadora responsable 
en alguns d’ells. Ha participat activament en el disseny i innovació de programes educatius, 
no només a nivell UPC sinó també en el marc de projectes europeus. Actualment continua 
col·laborant en programes de formació continua amb la UPC School. Participa activament en 
temes d’igualtat de gènere, i especialment en accions per incrementar la presència de dones 
en l’àmbit de les Tecnologies de la informació i les Comunicacions (TIC). Accions, tant locals 
com internacionals. Ha participat en el disseny de diversos plans d’igualtat de la UPC, formant 
part de la comissió d’igualtat de la UPC i liderant projectes interns com el “+noiesTIC”. Ha 
col·laborat en el projecte europeu H2020 Gender Equality in Engineering through 
Communication and Commitment (GEECCO). És assessora en temes de gènere en projectes 
europeus. És membre fundadora de la comissió de gènere donesCOEINF del Col·legi Oficial 
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (2018-). Forma part del comitè d’expertes de la 
Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial. (2021-). Des de 2018 forma part de 
l´Steering Committee del womENcourage organitzat anualment per l’ACM-WE (Capítol de 
dones de l’ACM a Europa), actualment és la presidenta del comité.  
 
Premis: menció honorífica del premi Creu Casas “Dones per canviar el món”, IEC en el 2020, 
premi UPC al Compromís Social en l’àmbit de la igualtat de gènere en el 2020 (individual) i 
en el 2021 (col·lectiu), el premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada de La Nit 2021 i 
la Menció M. Encarna Sanahuja Yll (col·lectiu) de la Generalitat de Catalunya en el 2021. 
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Taula rodona 1: L’ecosistema català de ciència i 
enginyeria de dades 
  
 

Marta Tolós Rigueiro 
Cap de Ciència i Enginyeria de les dades de Zurich 
Insurance Company Ltd 
es.linkedin.com/in/martatolos 
 
Marta Tolós és la cap de Ciència i Enginyeria de les dades 
de Zurich Insurance. 
 
El seu departament proporciona Ciència i Enginyeria de 
Dades/Serveis de Big Data a unitats de negoci i funcions 
de grup dins de l'organització de Zuric a tot el món. 
Compta amb un Màster en Enginyeria de 
Telecomunicacions, un Màster en Enginyeria de l'Energia 

per la UPC, un Màster en Informàtica amb enfocament en Intel·ligència Artificial Avançada i 
un MBA.  
 
Abans d'incorporar-se a Zuric el 2016, va treballar com a becària a IBM Espanya i a l'IBM 
Research Lab a Alemanya al departament de mineria de dades. Va començar la seva carrera 
professional treballant com a investigadora al SONY Research Lab a Alemanya, centrant-se 
en el reconeixement de veu i l'aprenentatge automàtic per a la robòtica. Va treballar com a 
consultora i investigadora per a la Universitat Carnegie Mellon i la Universitat de Karlsruhe. 
Va treballar com a líder de l'equip de programari de Robert BOSCH al sector de l'automoció 
a Alemanya i com a responsable tècnica al departament d'R+D de l'empresa catalana GTD, 
centrada en Ciència de Dades en diferents projectes d'R+D per a xarxes elèctriques. Es va 
incorporar a Telefónica R+D l'any 2012 com a lead manager de desenvolupadors i científica 
sènior de dades, dirigint desenvolupadors per dades massives i científics de dades a Espanya 
i Brasil. Ha col·laborat en diverses publicacions i té set patents i ha col·laborat com a 
professora adjunta a la Universitat La Salle i actualment a EAE Business School. 
 
Especialitats: Intel·ligència artificial: Aprenentatge automàtic, mineria de dades, visió 
artificial, reconeixement de veu. Enginyeria Energètica: Xarxes elèctriques, energies 
renovables: energia eòlica (energia eòlica). Processament del senyal: especialment 
processament de veu i música. 
 
 
 



 
 
 
 

Àtia Cortés Martínez 
Investigadora a la unitat d’analítica social (Barcelona 
Supercomputing Center) 
 
atia.cortes@upc.edu 
 
Àtia Cortés és enginyera informàtica i doctora en 
Intel·ligència Artificial per la UPC. Ha treballat durant més 
de 10 anys en projectes de recerca europeus i nacionals 
relacionats amb la IA aplicada a la salut, en especial al 
disseny i validació de dispositius mèdics amb serveis 
intel·ligents. Actualment és investigadora post-doctoral al 
Barcelona Supercomputing Center i forma part del 
programa Bioinfo4Women. 
  

 

 
 

Teresa Tarragó Clua 
Cofundadora i CEO d'Exheus  
teresa.tarrago@exheus.com 
exheus.com 
www.linkedin.com/in/teresatarrago1 
@teresa_tarrago 
 
Científica, emprenedora i MBA. La Dra. Tarragó és doctora 
en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona. Té 
una sòlida experiència en el descobriment de fàrmacs, 
adquirida durant 15 anys dirigint diverses línies de recerca 
sobre proteases i inhibidors de proteases al Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'IRB 
Barcelona. Té experiència en la gestió de projectes de 
recerca amb finançament internacional, així com en la 

direcció d'empreses conjuntes amb empreses biotecnològiques. Ha publicat més de 40 
articles i dos llibres, i té quatre patents. A més de les seves titulacions científiques, té un 
Executive MBA (ESADE) i ha participat en programes d'emprenedoria, com “Ignite” a la 
Cambridge Judge Business School i “BioEmprendedor XXI” (Barcelona). Cofundadora i ex 
CEO d'Iproteos. És membre del consell d’administració d'Accure Therapeutics. Actualment 
és assessora empresarial a Caixa Impulse, així com mentora a EIT Health. També ha estat 
nominada com una de les 10 millors dones emprenedores europees en el camp de la 
biotecnologia l'any 2019 per Labiomed. Actualment és cofundadora i CEO d'Exheus. 
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Marga Bonmatí Pérez 
Vicegerenta de Transformació Digital i Dades a la 
Universitat de Barcelona  
mbonmati@ub.edu 
linkedin.com/in/margabonmati 
@MBonmatiP 
 

Enginyera Informàtica per la Facultat d'Informàtica de 
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Va iniciar la seva carrera professional en 
multinacionals com SIEMENS i IBM pero porta 25 anys 
treballant per a l'Administració Pública en diferents ens i 
responsabilitats. Actualment és la Vicegerenta de 
Transformació Digital i Dades a la Universitat de 
Barcelona. Prèviament va treballar de: i)  Directora 
gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya, 

AOC, (2018-2021), impulsant la Transformació Digital de les administracions públiques 
catalanes, oferint serveis digitals comuns tant en la gestió interna com en l’oferiment de millors 
serveis a la ciutadania (Serveis digitals àgils, intuïtius, proactius i personalitzats). ii)  Directora 
de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) de la UPC (2015-2018), 
comandant l’equip TIC de la Universitat, les aplicacions corporatives dels diferents àmbits de 
negoci i coordinant els serveis de forma transversal amb les diferents unitats administratives, 
escoles i campus. Iii) Cap dels Serveis TIC  de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2008-
2015), dirigint l’equip i serveis de tecnologia tant en l’àmbit d’infraestructures de 
telecomunicacions, sistemes informàtics, aplicacions corporatives i desenvolupament, com 
Administració Digital i sistemes d'informació de base. iv) Cap del Servei de Sistemes 
d'Informació de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia – 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (2007 – 2008), v) Cap dels Sistemes 
d'Informació Geogràfica a l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2000- 2007) i iv) Cap de 
desenvolupament TIC al mateix ajuntament (1996-2000). 
 
Està convençuda que, impulsats per la tecnologia en general i per les tecnologies disruptives 
en concret, vivim un moment de grans oportunitats com a societat. Aposta pel treball 
col·laboratiu i transversal, així com en la innovació, el valor de les persones i la millora 
continua com a motors de la Transformació Digital de les organitzacions. 
 

 
 



 
 
 
 

Taula rodona 2: Sexe, pornografia i control amb 
dades i tecnologia. Delictes i proteccions 
 

Andrea Accuosto Suárez 
Advocada especialitzada en Dret Penal, delicte 
corporatiu, acompliment corporatiu i Dret Laboral 
aaccuosto@icab.cat 
www.snabogados.com 
 
Formació: Certificació Professional Compliance IFCA-
CECOM- 2018. Responsabilitat Penal de Persones 
Jurídiques i Corporate Compliance. ICAB-UOC. 2014. 
Llei d'igualtat de gènere de la UE, Jutge, 2013. 
Professora de Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra. 
2004-2006. Estudis de doctorat en Dret Penal i Ciències 
Penals. Universitat Pompeu Fabra, 2002. Màster 

d'Especialització en Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra, 2001. 
 
Carrera: Doctora en Dret i Ciències Socials. Universidad de la República (Uruguai). 1996. 
 
Col·legis professionals: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)- Vocal a la 
Comissió de Dones Advocades. Vocal a la Comissió de Compliance, i Vocal a la Secció de 
Compliance. Associació Intercol·legial de Catalunya- Representant de les Advocades de 
l'ICAB a la Comissió de Dones Professionals. ASCOM (Associació de Professionals del 
Compliment Normatiu). CUMPLEN (Associació de Professionals del Compliment Normatiu). 
 
Publicacions: Ha publicat articles sobre Dret Penal, Dret Laboral, diversitat i igualtat en 
revistes especialitzades a l'Uruguai, Argentina, Brasil i Espanya. 
 
Docència: Professora convidada Especialitat en Estudis de Violència de Gènere-ICAB. 
Professora convidada al Màster en Compliance- ICAB. Professora convidada als Cursos de 
postgrau – “Prova en el procés penal, l'interveció de l'advocat en procés penal”. UB, Director: 
DR. Santiago Mir Puig, 2013/2014/2015. Professora ajudant de Dret Penal. Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona, 2004-2006. Professora ajudant de Dret Penal. Universitat de la 
República, Montevideo, 1997-2000. 
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Selva Orejón 
CEO de onBRANDING  
onbranding.es 
www.linkedin.com/in/selvaorejon 
@selvaorejon 
 
Selva Orejón és pèrit judicial experta en Identitat digital, 
ciberinvestigació i reputació. És Llicenciada en Ciències 
de la Comunicació (Universitat Ramon Llull), Diplomada 
a Business Organization and Environment (University of 
Cambridge) i Diplomada en Intel·ligència al Servei de 
l'Estat i l'Empresa (UNIA). Exerceix com a professora a 
la UB al Grau de Recerca Privada, al Màster de 
Ciberseguretat, impartint Ciberintel·ligència; i a l'Escola 

de Policia de Catalunya (IPSC) impartint Ciberinvestigació i Protecció de la identitat digital. 
La seva empresa, onBRANDING compleix 15 anys especialitzada en gestió de crisis de 
reputació en línia per a empreses, personatges públics i ciutadans anònims. Ha tingut el 
privilegi d’impartir ponències de les seves especialitats a la Policia d'Israel i al Consell General 
del Poder Judicial. 
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Mavi Sànchez-Vives 
Professora de recerca a ICREA 
msanche3@clinic.cat 
www.sanchez-vives.org 
www.vrpergenere.com 
www.linkedin.com/in/mavi-sanchez-vives-96972621 
@mavi_sanchez 
 
Mavi Sanchez-Vives, és Doctora en Medicina i Doctorada 
en Neurociències. És professora d'investigació ICREA a 
l'IDIBAPS (Institut de Recerca Biomèdica August Pi i 
Sunyer) de Barcelona on és la cap del grup de 
Neurociència de Sistemes. Anteriorment va ser professora 
associada de Fisiologia a la Facultat de Medicina i cap de 
grup a l'Institut de Neurociències (Univ. Miguel 

Hernández-CSIC). Va fer la seva formació postdoctoral a la Universitat Rockefeller i la 
Universitat de Yale (EUA). Ha estat autora de més de 150 articles científics revisats per 
experts i ha dirigit 24 tesis doctorals. Ha estat investigadora principal en 10 projectes europeus 
i actualment és líder del paquet de treball i membre del consell de Ciència i Infraestructura del 
projecte Human Brain. Els seus principals interessos inclouen la generació d'activitat rítmica 
cerebral i la interfície cerebral, la integració multisensorial en RV i la "encarnació" de cossos 
virtuals i les seves aplicacions en medicina i psicologia. És una de les fundadores de Virtual 
Bodyworks Inc. 
 
Des del 2010 dirigeix treballs de realitat virtual per a la rehabilitació de delinqüents de violència 
domèstica. Aquest és actualment el tema d'un projecte de la UE, VR per Gènere (Virtual 
Reality Prevention of Gender Violence in Europe basat en Neuroscience of Embodiment, 
Perspective and Empathy). En aquest treball, el seu grup utilitza la realitat virtual per prendre 
la perspectiva de la víctima i entrenar-se en comportaments no violents, així com per prevenir 
comportaments abusius de la parella íntima en els joves i augmentar la consciència social. 
Aquest enfocament s'utilitza actualment en programes de rehabilitació dins i fora de les 
presons. Es tracta d'una aplicació de la tecnologia VR en un camp de la violència domèstica 
que té una importància creixent a escala mundial. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeniffer Woodard 
Cofundadora i CEO, Insikt Intelligence, experta en IA 
ètica i ciberseguretat 
 jennifer@insiktintelligence.com 
insiktintelligence.com  
 www.linkedin.com/in/jenniferwoodard/  
@jenternational 
 
Cofundadora i CEO d'Insikt Intelligence, una startup 
tecnològica (deep tech) especialitzada en el 
desenvolupament de models d'aprenentatge automàtic 
(ML) i aplicació de tècniques d'Intel·ligència Artificial 
destinades a la lluita contra el terrorisme, la desinformació 
i crim a les xarxes. Jennifer és també cofundadora de 
Dataietica, un institut sense ànim de lucre creat per i per 
a professionals de la IA i investigadors convençuts del 

potencial que tenen les noves tecnologies en el camp de la seguretat pública, i compromesos 
que l'avenç sigui respectuós èticament i protegeixi la privadesa i drets dels ciutadans. 
 
Jennifer és una experta internacionalment reconeguda en l'aplicació d'IA per a 
contraterrorisme i ponent habitual en esdeveniments d'alt nivell, incloses les Nacions Unides, 
on recentment va parlar sobre els beneficis i les implicacions per als drets humans de l'ús 
d'aquesta tecnologia en contraterrorisme. És convidada assíduament per organitzacions 
europees, dels Estats Units i Israel per compartir el seu punt de vista sobre la importància que 
ha de tenir l'ètica quan la Intel·ligència Artificial és posada en mans de cossos de seguretat i 
agències d'ordre públic. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cloenda 
 
 

Joana Barbany i Freixa 
Directora General de Societat Digital, Dep. Polítiques 
Digitals i Territori, Generalitat de Catalunya 
societatdigital@gencat.cat 
 www.linkedin.com/in/joanabarbany/ 
 
Neix a Barcelona el 1973 i viu a Sant Cugat del Vallès des 
de 1999. És llicenciada en Periodisme per la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i diplomada en Ciències 
Empresarials per la Universitat de Vic (UVIC).   
 
Ha cursat un Programa en Lideratge a IESE (PLGP), un 
Master en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals 
a l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) i un postgrau en 
Gestió del Coneixement a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). També ha estat participant del 
Programa Vicens Vives d’ESADE.   

 
La seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació digital (Lavinia TC i amb la seva 
pròpia empresa més endavant) i en la consultoria estratègica i d’organitzacions (Institut DEP 
i LTC Project). 
  
Del 2011 al 2018, va ser càrrec electe a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exercint, entre 
d’altres, la tinència d’alcaldia de Promoció Econòmica i Innovació i la regidoria de 
Comunicació i Ocupació. El juny de 2018 és nomenada directora de Societat Digital de la 
Generalitat de Catalunya, càrrec que actualment ocupa. 
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Comitè organitzador 
 
  

Núria Agell  
Profesora Catedràtica, ESADE, Universitat Ramon Llull 
nuria.agell@esade.cat 
 
Màster en Matemàtiques, Universitat de Barcelona (UB). 
Doctora en Matemàtica Aplicada per la UPC-BarcelonaTech 
(tesi Qualitattive Reasoning Modeling). 
 
Des de setembre de 2015 és directora del departament 
d'Operacions, Innovació i Ciència de Dades d'ESADE Business 
School. Directora del programa de doctorat i Màster de Recerca 
en Ciències de la Gestió d'ESADE Business School del 2005 al 
2013. 
 

De l'octubre del 2006 al 2010 va ser nomenada presidenta de l'Associació Catalana 
d’Intel·ligència Artificial (ACIA). 
 
Actualment és la investigadora principal de diversos projectes amb finançament públic i privat 
sobre l'aplicació de la Intel·ligència Artificial a l'empresa i la gestió. 
 
El seu principal interès de recerca és el desenvolupament de tècniques d'Intel·ligència 
Artificial i sistemes de presa de decisions. En particular, treballa en algorismes 
d'aprenentatge, raonament qualitatiu i difús, multicriteri i presa de decisions grupals, Sistemes 
recomanadors i modelització de consens. Ha dirigit o codirigit 9 tesis doctorals. Té més de 40 
publicacions internacionals en revistes d’impacte o capítols de llibres, i més de 50 
comunicacions en congressos o tallers internacionals. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àngela Nebot 
Cap del grup de recerca Soft Computing (SOCO) i 
membre de la junta del Centre de recerca Intel·ligent 
Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl) de la 
UPC 
angela@cs.upc.edu 
 
És professora i investigadora de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) on va estudiar 
Enginyeria Informàtica i va fer un doctorat en 
Intel·ligència Artificial. 
 
És la cap del grup de recerca Soft Computing (SOCO) 
i membre de la junta del Centre de recerca Intel·ligent 
Data Science and Artificial Intelligence (IDEAL) de la 
UPC. 

 
Actualment és professora titular al departament de Ciències de la Computació i imparteix 
cursos en el grau d'Enginyeria Informàtica i al Màster d'Intel·ligència Artificial sobre 
Intel·ligència Computacional i temes avançats en Intel·ligència Computacional. 
 
Ha realitzat diferents estades postdoctorals a la University of Arizona (EUA) i a la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic. 
 
Els seus interessos de recerca inclouen sistemes difusos, neurodifusos, genètics difusos i 
altres tècniques d'hibridació de computació soft, així com el modelatge per a la predicció i el 
suport a les decisions. Les seves àrees d’aplicació inclouen energia, medicina, biologia, 
ciències atmosfèriques, música, gestió de riscos i e-Learning. 
 
 
 
 
 
 

mailto:angela@cs.upc.edu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavanya Mandadapu 
Científica de dades i enginyera de programari, 
Netquest 
lavanya.mandadapu@upc.edu 
 
És Enginyera de Dades a Netquest especialitzada en 
Intel·ligència Artificial i Aprenentatge automàtic (Machine 
Learning). També forma part d'una ONG anomenada 
Young IT Girls, on intenten ensenyar als nens petits les 
tecnologies STEM.  
 
Té un Master en Intel·ligència Artificial per la UPC i està 
motivada per resoldre problemes desafiadors aplicant 
tecnologies capdavanteres i treballant en camps 
innovadors que poden ajudar a aprendre i evolucionar.  
 
Actualment és professora a temps parcial al grup 

Knowledge Engineering and Machine Learning Group de recerca integrat al centre de recerca 
Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC). Imparteix classes de Mineria 
de Dades al grau oficial d'enginyeria informàtica de la FIB (UPC). 
 
 



 
 
 
 

Nataly Buslón 
 
Barcelona Supercomputing Center - Life Sciences - 
Social Link Analytics Life Sciences Group 
nataly.buslon@bsc.es 
 
És Doctora i Màster en Sociologia per la Universitat de 
Barcelona. Doctora visitant a Student Teachers College 
Columbia University i Analista en Màrqueting a la 
Universitat de l'Empresa. És Investigadora Postdoctoral 
a la Unitat de Social Link Analytics del Barcelona 
Supercomputing Center, Forma part del programa 
Bioinfo4women, en investigació sobre biaixos de sexe i 
gènere en Intel·ligència Artificial i Salut. Treballa en 
relació a l'impacte de la IA a la societat i participa en 
activitats que visibilitzen el rol de la dona en la ciència. 
 
Té una àmplia experiència en mètodes i tècniques 

d'avaluació de l'impacte científic i social en la recerca. Ha treballat com a investigadora en 
projectes de la Comissió Europea, a Consultories per al Banc Interamericà de 
Desenvolupament, l'Agència Nacional de Recerca i Innovació i el Ministeri de 
Desenvolupament Social d'Uruguai. Ha estat Professora Assistent a la Universitat de 
Barcelona i Tutora de Màster a la Universitat ORT Uruguay. 
 
 

https://www.bsc.es/discover-bsc/organisation/scientific-structure/social-and-media-impact-evaluation
https://www.bsc.es/discover-bsc/organisation/scientific-structure/social-and-media-impact-evaluation
mailto:nataly.buslon@bsc.es


 
 
 
 

Gemma Thomas Crusells  
Tècnica de Suport a la Recerca IDEAI-UPC 
gemma.thomas.crusells@upc.edu 
 
És llicenciada en Ciències Físiques per la UAB - 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Actualmet és Tècnica de Suport a la Recerca TSR al 
centre de recerca IDEAI – Inteligent Data Science and 
Artificial Intelligence. Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
 
Va ser Promotora del Centre de Recerca en intel·ligència 
Artificial: TALP- Language and Speech Tecnologies. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Anteriorment va estar a la Fundació Institut Gaudí de la 
Construcció sent Membre d'una Unitat de Promoció i 

Desenvolupament dedicada a l'organització d'una exposició itinerant sobre la prevenció de 
riscos laborals en el sector de la construcció, donant formació en seguretat a treballadors, a 
centres formatius del sector i joves en risc d’exclusió social. 
 
Ha treballat també al sector tèxtil com a tècnica de Gestió de Qualitat i Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
 
 

mailto:gemma.thomas.crusells@upc.edu










Les dones del WIDS-Barcelona2022





Benvinguda





Josefina Antonijuan Rull

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

vra.antonijuan@upc.edu



Josefina Antonijuan Rull és llicenciada en ciències matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1993) i doctora en ciències matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999). Des de 2002 és professora titular d’universitat adscrita al Departament de Matemàtiques de la UPC. Ha exercit la docència a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i eventualment a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Ha escrit 3 manuals docents de nivell universitari i ha participat en un congrés, en jornades d'innovació docent i en un projecte d'innovació docent finançat.  En l'àmbit de la gestió, ha estat cap de secció del Departament de Matemàtiques de la UPC a Vilanova (2018-2021) i membre del Claustre Universitari de la UPC (2013-2021).



Com a investigadora, forma part del grup SARTI (grup de recerca Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació). La seva activitat s'ha centrat en la simulació numèrica aplicada a la dinàmica de fluids, a les arts de pesca i a l'anàlisi dels corrents marins i la dinàmica sedimentària. Ha participat en 9 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, i és coautora de 15 articles en revistes indexades i de 22 publicacions en congressos.















Karina Gibert i Oliveras

WiDS-Barcelona 2022 ambassador, catedràtica i directora d’IDEAI-UPC, Vicedegana d’igualtat i ètica (COEINF) karina.gibert@upc.edu, 

https://www.eio.upc.edu/en/homepages/karina 



Professora de la UPC des de de fa més de 30 anys. Llicenciada en grau i doctora en enginyeria informàtica. Cofundadora i exsecretària del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC). Fa recerca en extracció de coneixement estratègic a partir de dades i sistemes Intel·ligents. Experta de l’estratègia catalana d’Intel·ligència Artificial Catalonia.ai (Gencat, feb 2020), ha participat en la redacció de l’Estratègia (2018- 2020). Experta del Senat en Intel·ligència Artificial i Ètica (gen 2021- ). Consultora de la CE en ètica de la Intel·ligència Artificial (2020). Consultora del Departament de Salud Mental de la OMS (feb 2008- ag 2010) per analitzar la Salud Mental en països LAMIC. Membre de diversos comitès d’ètica de la IA i consells assessors. 



Fundadora i presidenta de donesCOEINF (maig 2018-) per al seguiment de l’escletxa de gènere en enginyeria informàtica. Fundadora i presidenta de donesIAcat (capítol de gènere de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial, 8 de març de 2019), membre i cap de comunicació de la comissió Dona i Igualtat de la Intercol·legial (set 2019-). Co-fundadora de Mujeres en Ingeniería Informática (jun 2021- ), del Consejo General De Colegios de Ingeniería Informática de España. Ambassador de WiDS-Barcelona  (Standford Women in Data Science, jan 2021-). Directora científica del programa Top Secret Rosies, per a la generació de talent femení en IA (2021- ). IP del projecte INSESS-COVID19 sobre caracterització de la vulnerabilitat social emergida de la COVID19. (2020- ). Impulsora i Directora tecnològica del moviment critvirtual.com i la manifestació internacional virtual per les dones afganeses de 26 nov 2021. Investigadora del projecte europeu GAVIUS sobre transformació digital dels serveis socials  (2019- ).



Premis: Finalista als European Social Services Awards 2021. Menció d’Honor 2021 al Premi Creu Casas, dones per canviar el món (Institut d’Estudis Catalans). Premi donaTIC 2018 en la categoria acadèmica/investigadora (Generalitat de Catalunya). Primer premi de la HackingBullipedia Contest (nov 2013), relacionada amb el famós xef Ferran Adrià, amb el projecte GENESIS: Intelligent decision support for creative through evolutive analysis, vimeo.com/78143348. Premi al millor projecte europeu de eHealth de la UE al projecte K4Care (febrer de 2010) pels alts estàndards de qualitat assolits. Distinció "Highly accessed paper", HARPS  (v8(28) 1:16), 2010. Membre el.lecte de iEMSs (juliol de 2007). 

Núria Castell Ariño 

WiDS-Barcelona 2022 co-ambassador, ex-degana de la FIB nuria.castell@upc.edu, @NuriaCastell_A

linkedin.com/in/nuria-castell-arinyo/



Dra. Núria Castell Ariño. Professora Titular jubilada de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech. Llicenciada (UAB) i doctora (UPC) en Enginyeria Informàtica. Ha estat vicedegana de relacions  internacionals de la FIB (2004-2010) i degana de la FIB (2010-2017). Cofundadora del centre de recerca en Ciència intel·ligent de dades i Intel·ligència Artificial (IDEAI-UPC). El seu àmbit de recerca és el Processament Automàtic del Llenguatge Natural. Ha publicat articles en congressos, revistes i llibres, relacionats principalment amb el processament del llenguatge natural i alguns altres sobre temes referents a l’educació. Ha participat en projectes de recerca competitius nacionals i europeus, essent la investigadora responsable en alguns d’ells. Ha participat activament en el disseny i innovació de programes educatius, no només a nivell UPC sinó també en el marc de projectes europeus. Actualment continua col·laborant en programes de formació continua amb la UPC School. Participa activament en temes d’igualtat de gènere, i especialment en accions per incrementar la presència de dones en l’àmbit de les Tecnologies de la informació i les Comunicacions (TIC). Accions, tant locals com internacionals. Ha participat en el disseny de diversos plans d’igualtat de la UPC, formant part de la comissió d’igualtat de la UPC i liderant projectes interns com el “+noiesTIC”. Ha col·laborat en el projecte europeu H2020 Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO). És assessora en temes de gènere en projectes europeus. És membre fundadora de la comissió de gènere donesCOEINF del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (2018-). Forma part del comitè d’expertes de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial. (2021-). Des de 2018 forma part de l´Steering Committee del womENcourage organitzat anualment per l’ACM-WE (Capítol de dones de l’ACM a Europa), actualment és la presidenta del comité. 



Premis: menció honorífica del premi Creu Casas “Dones per canviar el món”, IEC en el 2020, premi UPC al Compromís Social en l’àmbit de la igualtat de gènere en el 2020 (individual) i en el 2021 (col·lectiu), el premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada de La Nit 2021 i la Menció M. Encarna Sanahuja Yll (col·lectiu) de la Generalitat de Catalunya en el 2021.







Taula rodona 1: L’ecosistema català de ciència i enginyeria de dades

 



Marta Tolós Rigueiro

Cap de Ciència i Enginyeria de les dades de Zurich Insurance Company Ltd

es.linkedin.com/in/martatolos



Marta Tolós és la cap de Ciència i Enginyeria de les dades de Zurich Insurance.



El seu departament proporciona Ciència i Enginyeria de Dades/Serveis de Big Data a unitats de negoci i funcions de grup dins de l'organització de Zuric a tot el món. Compta amb un Màster en Enginyeria de Telecomunicacions, un Màster en Enginyeria de l'Energia per la UPC, un Màster en Informàtica amb enfocament en Intel·ligència Artificial Avançada i un MBA. 



Abans d'incorporar-se a Zuric el 2016, va treballar com a becària a IBM Espanya i a l'IBM Research Lab a Alemanya al departament de mineria de dades. Va començar la seva carrera professional treballant com a investigadora al SONY Research Lab a Alemanya, centrant-se en el reconeixement de veu i l'aprenentatge automàtic per a la robòtica. Va treballar com a consultora i investigadora per a la Universitat Carnegie Mellon i la Universitat de Karlsruhe. Va treballar com a líder de l'equip de programari de Robert BOSCH al sector de l'automoció a Alemanya i com a responsable tècnica al departament d'R+D de l'empresa catalana GTD, centrada en Ciència de Dades en diferents projectes d'R+D per a xarxes elèctriques. Es va incorporar a Telefónica R+D l'any 2012 com a lead manager de desenvolupadors i científica sènior de dades, dirigint desenvolupadors per dades massives i científics de dades a Espanya i Brasil. Ha col·laborat en diverses publicacions i té set patents i ha col·laborat com a professora adjunta a la Universitat La Salle i actualment a EAE Business School.



Especialitats: Intel·ligència artificial: Aprenentatge automàtic, mineria de dades, visió artificial, reconeixement de veu. Enginyeria Energètica: Xarxes elèctriques, energies renovables: energia eòlica (energia eòlica). Processament del senyal: especialment processament de veu i música.







Àtia Cortés Martínez

Investigadora a la unitat d’analítica social (Barcelona Supercomputing Center)



atia.cortes@upc.edu



Àtia Cortés és enginyera informàtica i doctora en Intel·ligència Artificial per la UPC. Ha treballat durant més de 10 anys en projectes de recerca europeus i nacionals relacionats amb la IA aplicada a la salut, en especial al disseny i validació de dispositius mèdics amb serveis intel·ligents. Actualment és investigadora post-doctoral al Barcelona Supercomputing Center i forma part del programa Bioinfo4Women.

 







Teresa Tarragó Clua

Cofundadora i CEO d'Exheus 

teresa.tarrago@exheus.com

exheus.com

www.linkedin.com/in/teresatarrago1

@teresa_tarrago



Científica, emprenedora i MBA. La Dra. Tarragó és doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona. Té una sòlida experiència en el descobriment de fàrmacs, adquirida durant 15 anys dirigint diverses línies de recerca sobre proteases i inhibidors de proteases al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'IRB Barcelona. Té experiència en la gestió de projectes de recerca amb finançament internacional, així com en la direcció d'empreses conjuntes amb empreses biotecnològiques. Ha publicat més de 40 articles i dos llibres, i té quatre patents. A més de les seves titulacions científiques, té un Executive MBA (ESADE) i ha participat en programes d'emprenedoria, com “Ignite” a la Cambridge Judge Business School i “BioEmprendedor XXI” (Barcelona). Cofundadora i ex CEO d'Iproteos. És membre del consell d’administració d'Accure Therapeutics. Actualment és assessora empresarial a Caixa Impulse, així com mentora a EIT Health. També ha estat nominada com una de les 10 millors dones emprenedores europees en el camp de la biotecnologia l'any 2019 per Labiomed. Actualment és cofundadora i CEO d'Exheus.









Marga Bonmatí Pérez

Vicegerenta de Transformació Digital i Dades a la Universitat de Barcelona 

mbonmati@ub.edu

linkedin.com/in/margabonmati

@MBonmatiP



Enginyera Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va iniciar la seva carrera professional en multinacionals com SIEMENS i IBM pero porta 25 anys treballant per a l'Administració Pública en diferents ens i responsabilitats. Actualment és la Vicegerenta de Transformació Digital i Dades a la Universitat de Barcelona. Prèviament va treballar de: i)  Directora gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya, AOC, (2018-2021), impulsant la Transformació Digital de les administracions públiques catalanes, oferint serveis digitals comuns tant en la gestió interna com en l’oferiment de millors serveis a la ciutadania (Serveis digitals àgils, intuïtius, proactius i personalitzats). ii)  Directora de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) de la UPC (2015-2018), comandant l’equip TIC de la Universitat, les aplicacions corporatives dels diferents àmbits de negoci i coordinant els serveis de forma transversal amb les diferents unitats administratives, escoles i campus. Iii) Cap dels Serveis TIC  de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2008-2015), dirigint l’equip i serveis de tecnologia tant en l’àmbit d’infraestructures de telecomunicacions, sistemes informàtics, aplicacions corporatives i desenvolupament, com Administració Digital i sistemes d'informació de base. iv) Cap del Servei de Sistemes d'Informació de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia – Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (2007 – 2008), v) Cap dels Sistemes d'Informació Geogràfica a l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2000- 2007) i iv) Cap de desenvolupament TIC al mateix ajuntament (1996-2000).



Està convençuda que, impulsats per la tecnologia en general i per les tecnologies disruptives en concret, vivim un moment de grans oportunitats com a societat. Aposta pel treball col·laboratiu i transversal, així com en la innovació, el valor de les persones i la millora continua com a motors de la Transformació Digital de les organitzacions.







Taula rodona 2: Sexe, pornografia i control amb dades i tecnologia. Delictes i proteccions



Andrea Accuosto Suárez

Advocada especialitzada en Dret Penal, delicte corporatiu, acompliment corporatiu i Dret Laboral

aaccuosto@icab.cat

www.snabogados.com



Formació: Certificació Professional Compliance IFCA-CECOM- 2018. Responsabilitat Penal de Persones Jurídiques i Corporate Compliance. ICAB-UOC. 2014. Llei d'igualtat de gènere de la UE, Jutge, 2013. Professora de Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra. 2004-2006. Estudis de doctorat en Dret Penal i Ciències Penals. Universitat Pompeu Fabra, 2002. Màster d'Especialització en Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra, 2001.



Carrera: Doctora en Dret i Ciències Socials. Universidad de la República (Uruguai). 1996.



Col·legis professionals: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)- Vocal a la Comissió de Dones Advocades. Vocal a la Comissió de Compliance, i Vocal a la Secció de Compliance. Associació Intercol·legial de Catalunya- Representant de les Advocades de l'ICAB a la Comissió de Dones Professionals. ASCOM (Associació de Professionals del Compliment Normatiu). CUMPLEN (Associació de Professionals del Compliment Normatiu).



Publicacions: Ha publicat articles sobre Dret Penal, Dret Laboral, diversitat i igualtat en revistes especialitzades a l'Uruguai, Argentina, Brasil i Espanya.



Docència: Professora convidada Especialitat en Estudis de Violència de Gènere-ICAB. Professora convidada al Màster en Compliance- ICAB. Professora convidada als Cursos de postgrau – “Prova en el procés penal, l'interveció de l'advocat en procés penal”. UB, Director: DR. Santiago Mir Puig, 2013/2014/2015. Professora ajudant de Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004-2006. Professora ajudant de Dret Penal. Universitat de la República, Montevideo, 1997-2000.



























Selva Orejón

CEO de onBRANDING 

onbranding.es

www.linkedin.com/in/selvaorejon

@selvaorejon



Selva Orejón és pèrit judicial experta en Identitat digital, ciberinvestigació i reputació. És Llicenciada en Ciències de la Comunicació (Universitat Ramon Llull), Diplomada a Business Organization and Environment (University of Cambridge) i Diplomada en Intel·ligència al Servei de l'Estat i l'Empresa (UNIA). Exerceix com a professora a la UB al Grau de Recerca Privada, al Màster de Ciberseguretat, impartint Ciberintel·ligència; i a l'Escola de Policia de Catalunya (IPSC) impartint Ciberinvestigació i Protecció de la identitat digital. La seva empresa, onBRANDING compleix 15 anys especialitzada en gestió de crisis de reputació en línia per a empreses, personatges públics i ciutadans anònims. Ha tingut el privilegi d’impartir ponències de les seves especialitats a la Policia d'Israel i al Consell General del Poder Judicial.

 

















































Mavi Sànchez-Vives

Professora de recerca a ICREA

msanche3@clinic.cat

www.sanchez-vives.org

www.vrpergenere.com

www.linkedin.com/in/mavi-sanchez-vives-96972621

@mavi_sanchez



Mavi Sanchez-Vives, és Doctora en Medicina i Doctorada en Neurociències. És professora d'investigació ICREA a l'IDIBAPS (Institut de Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer) de Barcelona on és la cap del grup de Neurociència de Sistemes. Anteriorment va ser professora associada de Fisiologia a la Facultat de Medicina i cap de grup a l'Institut de Neurociències (Univ. Miguel Hernández-CSIC). Va fer la seva formació postdoctoral a la Universitat Rockefeller i la Universitat de Yale (EUA). Ha estat autora de més de 150 articles científics revisats per experts i ha dirigit 24 tesis doctorals. Ha estat investigadora principal en 10 projectes europeus i actualment és líder del paquet de treball i membre del consell de Ciència i Infraestructura del projecte Human Brain. Els seus principals interessos inclouen la generació d'activitat rítmica cerebral i la interfície cerebral, la integració multisensorial en RV i la "encarnació" de cossos virtuals i les seves aplicacions en medicina i psicologia. És una de les fundadores de Virtual Bodyworks Inc.



Des del 2010 dirigeix treballs de realitat virtual per a la rehabilitació de delinqüents de violència domèstica. Aquest és actualment el tema d'un projecte de la UE, VR per Gènere (Virtual Reality Prevention of Gender Violence in Europe basat en Neuroscience of Embodiment, Perspective and Empathy). En aquest treball, el seu grup utilitza la realitat virtual per prendre la perspectiva de la víctima i entrenar-se en comportaments no violents, així com per prevenir comportaments abusius de la parella íntima en els joves i augmentar la consciència social. Aquest enfocament s'utilitza actualment en programes de rehabilitació dins i fora de les presons. Es tracta d'una aplicació de la tecnologia VR en un camp de la violència domèstica que té una importància creixent a escala mundial.























Jeniffer Woodard

Cofundadora i CEO, Insikt Intelligence, experta en IA ètica i ciberseguretat

 jennifer@insiktintelligence.com

insiktintelligence.com 

 www.linkedin.com/in/jenniferwoodard/ 

@jenternational



Cofundadora i CEO d'Insikt Intelligence, una startup tecnològica (deep tech) especialitzada en el desenvolupament de models d'aprenentatge automàtic (ML) i aplicació de tècniques d'Intel·ligència Artificial destinades a la lluita contra el terrorisme, la desinformació i crim a les xarxes. Jennifer és també cofundadora de Dataietica, un institut sense ànim de lucre creat per i per a professionals de la IA i investigadors convençuts del potencial que tenen les noves tecnologies en el camp de la seguretat pública, i compromesos que l'avenç sigui respectuós èticament i protegeixi la privadesa i drets dels ciutadans.



Jennifer és una experta internacionalment reconeguda en l'aplicació d'IA per a contraterrorisme i ponent habitual en esdeveniments d'alt nivell, incloses les Nacions Unides, on recentment va parlar sobre els beneficis i les implicacions per als drets humans de l'ús d'aquesta tecnologia en contraterrorisme. És convidada assíduament per organitzacions europees, dels Estats Units i Israel per compartir el seu punt de vista sobre la importància que ha de tenir l'ètica quan la Intel·ligència Artificial és posada en mans de cossos de seguretat i agències d'ordre públic.

























Cloenda





Joana Barbany i Freixa

Directora General de Societat Digital, Dep. Polítiques Digitals i Territori, Generalitat de Catalunya societatdigital@gencat.cat

 www.linkedin.com/in/joanabarbany/



Neix a Barcelona el 1973 i viu a Sant Cugat del Vallès des de 1999. És llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Vic (UVIC).  



Ha cursat un Programa en Lideratge a IESE (PLGP), un Master en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals a l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) i un postgrau en Gestió del Coneixement a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També ha estat participant del Programa Vicens Vives d’ESADE.  



La seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació digital (Lavinia TC i amb la seva pròpia empresa més endavant) i en la consultoria estratègica i d’organitzacions (Institut DEP i LTC Project).

 

Del 2011 al 2018, va ser càrrec electe a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exercint, entre d’altres, la tinència d’alcaldia de Promoció Econòmica i Innovació i la regidoria de Comunicació i Ocupació. El juny de 2018 és nomenada directora de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, càrrec que actualment ocupa.

 

















Comitè organitzador



 

Núria Agell 

Profesora Catedràtica, ESADE, Universitat Ramon Llull

nuria.agell@esade.cat



Màster en Matemàtiques, Universitat de Barcelona (UB).

Doctora en Matemàtica Aplicada per la UPC-BarcelonaTech (tesi Qualitattive Reasoning Modeling).



Des de setembre de 2015 és directora del departament d'Operacions, Innovació i Ciència de Dades d'ESADE Business School. Directora del programa de doctorat i Màster de Recerca en Ciències de la Gestió d'ESADE Business School del 2005 al 2013.



De l'octubre del 2006 al 2010 va ser nomenada presidenta de l'Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA).



Actualment és la investigadora principal de diversos projectes amb finançament públic i privat sobre l'aplicació de la Intel·ligència Artificial a l'empresa i la gestió.



El seu principal interès de recerca és el desenvolupament de tècniques d'Intel·ligència Artificial i sistemes de presa de decisions. En particular, treballa en algorismes d'aprenentatge, raonament qualitatiu i difús, multicriteri i presa de decisions grupals, Sistemes recomanadors i modelització de consens. Ha dirigit o codirigit 9 tesis doctorals. Té més de 40 publicacions internacionals en revistes d’impacte o capítols de llibres, i més de 50 comunicacions en congressos o tallers internacionals.

























Àngela Nebot

Cap del grup de recerca Soft Computing (SOCO) i membre de la junta del Centre de recerca Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl) de la UPC

angela@cs.upc.edu



És professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on va estudiar Enginyeria Informàtica i va fer un doctorat en Intel·ligència Artificial.



És la cap del grup de recerca Soft Computing (SOCO) i membre de la junta del Centre de recerca Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAL) de la UPC.



Actualment és professora titular al departament de Ciències de la Computació i imparteix cursos en el grau d'Enginyeria Informàtica i al Màster d'Intel·ligència Artificial sobre Intel·ligència Computacional i temes avançats en Intel·ligència Computacional.



Ha realitzat diferents estades postdoctorals a la University of Arizona (EUA) i a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.



Els seus interessos de recerca inclouen sistemes difusos, neurodifusos, genètics difusos i altres tècniques d'hibridació de computació soft, així com el modelatge per a la predicció i el suport a les decisions. Les seves àrees d’aplicació inclouen energia, medicina, biologia, ciències atmosfèriques, música, gestió de riscos i e-Learning.





























Lavanya Mandadapu

Científica de dades i enginyera de programari, Netquest

lavanya.mandadapu@upc.edu



És Enginyera de Dades a Netquest especialitzada en Intel·ligència Artificial i Aprenentatge automàtic (Machine Learning). També forma part d'una ONG anomenada Young IT Girls, on intenten ensenyar als nens petits les tecnologies STEM. 



Té un Master en Intel·ligència Artificial per la UPC i està motivada per resoldre problemes desafiadors aplicant tecnologies capdavanteres i treballant en camps innovadors que poden ajudar a aprendre i evolucionar. 



Actualment és professora a temps parcial al grup Knowledge Engineering and Machine Learning Group de recerca integrat al centre de recerca Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC). Imparteix classes de Mineria de Dades al grau oficial d'enginyeria informàtica de la FIB (UPC).





Nataly Buslón



Barcelona Supercomputing Center - Life Sciences - Social Link Analytics Life Sciences Group

nataly.buslon@bsc.es



És Doctora i Màster en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Doctora visitant a Student Teachers College Columbia University i Analista en Màrqueting a la Universitat de l'Empresa. És Investigadora Postdoctoral a la Unitat de Social Link Analytics del Barcelona Supercomputing Center, Forma part del programa Bioinfo4women, en investigació sobre biaixos de sexe i gènere en Intel·ligència Artificial i Salut. Treballa en relació a l'impacte de la IA a la societat i participa en activitats que visibilitzen el rol de la dona en la ciència.



Té una àmplia experiència en mètodes i tècniques d'avaluació de l'impacte científic i social en la recerca. Ha treballat com a investigadora en projectes de la Comissió Europea, a Consultories per al Banc Interamericà de Desenvolupament, l'Agència Nacional de Recerca i Innovació i el Ministeri de Desenvolupament Social d'Uruguai. Ha estat Professora Assistent a la Universitat de Barcelona i Tutora de Màster a la Universitat ORT Uruguay.





Gemma Thomas Crusells 

Tècnica de Suport a la Recerca IDEAI-UPC

gemma.thomas.crusells@upc.edu



És llicenciada en Ciències Físiques per la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona.



Actualmet és Tècnica de Suport a la Recerca TSR al centre de recerca IDEAI – Inteligent Data Science and Artificial Intelligence. Universitat Politècnica de Catalunya.



Va ser Promotora del Centre de Recerca en intel·ligència Artificial: TALP- Language and Speech Tecnologies. Universitat Politècnica de Catalunya.



Anteriorment va estar a la Fundació Institut Gaudí de la Construcció sent Membre d'una Unitat de Promoció i Desenvolupament dedicada a l'organització d'una exposició itinerant sobre la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, donant formació en seguretat a treballadors, a centres formatius del sector i joves en risc d’exclusió social.



Ha treballat també al sector tèxtil com a tècnica de Gestió de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals.
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