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Membres del Jurat
Xavi Campos Marquès
Llicenciat en Història Contemporània i Educador Social. Ha treballat com animador sociocultural
i gestor cultural a l’Associació Sociocultural Gresca, ha estat gerent de l’empresa de gestió
cultural Global Idea i tècnic de gestió de l’Associació per a la Promoció de Serveis a la Mediació.
Entre 2003 i 2010, va ser tècnic de l’Àrea Social del Consorci del Barri de La Mina. Actualment és
Director de l’Equip de Gerència del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(www.ceesc.cat/).
Elisa Camps Mundó
Bibliotecària-documentalista i llicenciada en Geografia. Ha treballat al Centre Cultural, la
Central de Biblioteques i el Servei d'Estudis de la Caixa. Redactora de bibliografies i normes per
a la biblioteca pública. Ha dut a terme diversos treballs de planificació de xarxes i va fer el
projecte i les bases de l’atles bibliotecari de Catalunya, que no va arribar a veure la llum.
Durant el seu mandat com a presidenta, el COBDC -Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya (www.cobdc.org/)- va fer pública la "Declaració a favor del
Dret a la lectura i a la informació públiques per als Ciutadans de Catalunya".
José A. Gómez Hernández
Professor de Biblioteconomia i Vicerector de Comunicació i Cultura de la Universidad de
Múrcia. Doctor en Filosofia, va començar com a bibliotecari el 1984 a la seva Universitat, en la
qual ha estat degà de la Facultat de Documentació i director dels seus serveis editorials i
culturals. Ha publicat sobre els serveis educatius i d'alfabetització informacional de les
biblioteques, així com sobre la seva gestió i promoció. Es poden trobar algunes de les seves
publicacions a http://scholar.google.es/citations?hl=es&user=g89yhrsAAAAJ
Montserrat Llobet Sales
Bibliotecària-documentalista per la Universitat de Barcelona. Documentalista audiovisual. Cap
de Servei, responsable de gestió documental a TV3, Televisió de Catalunya des de 1983 fins
2013. Abans havia treballat a la Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona i a l’Institut Català de Bibliografia de la Generalitat de Catalunya.
Rosario López de Prado
Bibliotecària jubilada i mestra. Doctora en Biblioteconomia (Universidad Carlos III). Va
treballar, entre d'altres llocs, al Museu Arqueològic Nacional, a la Filmoteca Espanyola on va
ser la Cap del Servei de Documentació i la Biblioteca Nacional de la qual en va ser la Directora
Tècnica. Ha actuat com Expert Evaluator en el VI Programa Marc de la Comissió Europea. Va
ser presidenta de SEDIC, Sociedad Española de Información y Documentación Científica.
www.sedic.es.
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Arantxa Mendieta Lasarte
Llicenciada en Documentació. Treballa des de l’any 1996 a Donosti al SIIS, Centro de
Documentación y Estudios (www.siis.net/es/) de la Fundación Eguía-Careaga. Com a
responsable del Departament de Documentació, les seves funcions contemplen tant la gestió
del Centre de documentació i dels seus serveis i productes documentals, com la col·laboració
amb la secció d’estudis i d’investigació del SIIS www.siis.net/es/estudios.php.
Montse Milà Estrada
Treballadora Social, ha treballat principalment en l’àmbit de l'educació especial: durant tres
anys en una associació de mares i pares de Santa Coloma de Gramenet i després a l'escola Flor
de Maig de Formació professional. Els tres darrers anys de vida laboral va donar suport tècnic a
Ajuntaments en l’àmbit de la integració laboral de persones de l'ètnia gitana.
Albert Sòria
Fins el 14 d’Octubre 2014 és Sotsdirector General de la Fundació la Caixa i entre d'altres
responsabilitats ha tingut la de promoure la “Convocatòria d'Emprenedoria Social”:
(http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html): tres
convocatòries, amb més d'un miler de propostes. Ha avaluat projectes i promogut
col·laboracions amb moltes entitats socials d'arreu i ha col·laborat en estudis sobre el tercer
sector. Ha treballat amb empreses de consultoria i escoles de negocis sobre temes socials i la
seva gestió. Des de juny de 2014 presideix l'Associació d'Amics de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Núria Ventura
Bibliotecària-documentalista i llicenciada en pedagogia per la Universitat de Barcelona. Va
participar a la creació de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya, que més endavant es
convertí en col·legi professional i en fou secretària del 1976 al 1982. Directora de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona del 1986 a 1996, posteriorment ha tingut diverses
responsabilitats a la mateixa Xarxa. Ha treballat en el camp de la gestió cultural, el foment de
la lectura, el llibre infantil i els Serveis bibliotecaris.
Fernando Villarreal
Llicenciat en Ciències Polítiques i Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Sociologia, per la
Universidad Complutense de Madrid. Màster en Política Social per la Universitat de Roskilde
(Dinamarca). És consultor d´entitats públiques i del tercer sector en disseny i avaluació de
programes socials. Ha treballat en projectes de la UE en diversos països d’Europa oriental i també
en organitzacions socials i de cooperació.
Tomás Yerro Villanueva
Llicenciat en Filologia Romànica, amb Premi Extraordinari de Fi de Carrera per la Universidad
de Navarra. Professor de la Universidad Pública de Navarra, de la Universidad de Navarra i
d’Ágora Universitaria. Exdirector de les revistes "Ítaca" (educació) i "Rio Arga" (poesia).
Exdirector general de Cultura del Govern de Navarra, va promoure la Llei de Biblioteques de la
Comunitat Foral. Soci cofundador de l'Ateneo Navarro, membre del Patronat de la Fundación
Amado Alonso.
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