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Taula Rodona   

“La ciutat canvia les persones o les persones canvien la ciutat ?” 

Girona, dimecres 29 de novembre de 2017. 

 

PONENTS: 

 

Francesc Cayuela:  

Membre de diverses entitats esportives, culturals i socials. Impulsor de nombroses 

iniciatives solidàries.  

Membre del Consell d’Educació Municipal de Girona. 

En l'actualitat és president del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). EL 

GEIEG com a entitat esportiva, cultural i social és una de les primeres de Catalunya 

per nombre de socis, esportistes i activitats, desenvolupant la seva tasca especialment 

en l'esport inclusiu, igualitari, base i amateur.  

Professionalment és directiu d'una empresa privada.  

 

Angélica Sátiro:  

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona amb la tesis sobre Pedagogia 

de la Ciutadania Creativa. 

Investigadora amb estudis superiors en Filosofia Pràctica per la Universitat de 

Barcelona.  

Màster en Creatividad Aplicada per la Universidad de Santiago de Compostela. 

Llicenciada en Pedagogia, Posgtraduada en Temas Filosóficos i en Pedagogía 

Empresarial per la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) 

Especialista en Filosofía per a Nens per la Universitat de Montclair (E.E.UU) 

Angélica Sátiro  és directora de la Casa Creativa, organització que ofereix consultoria 

en el camp de la creativitat i la innovació social a diferents tipus d’institucions en 

diferents països.  

És presidenta de l’Associació Crearmundos BCN i creadora de la Red de Redes 

Iberoamericana Crearmundos que tenen per objectiu facilitar la creació, la producció i 

la comunicació de processos i productes ètico-creatius i connectar projectes afins. 

És educadora des dels anys 80. Ha impartit nombrosos cursos i conferències en 

diferents països europeus i llatinoamericans.  
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És facilitadora de la creativitat i experta internacional en el temes de Ciutadania 

Creativa i Creativitat Social.  

És escriptora de literatura infantil, filosofia per a nens i nenes, textos educatius i 

materials didàctics.  

 

Francesc Grau : 

Consultor especialista en reputació online i professor de la UOC Business School des 

de l’any 2011. Actualment és CEO de Zonetacts, una app de missatgeria instantània 

corporativa que dóna servei de xat a les marques perquè la informació flueixi de forma 

més eficient. 

Ha estat impulsor i col·laborador en projectes vinculats amb les tecnologies de la 

informació i les persones com el Laboratori de les idees STIC.CAT, la organització dels 

'Premis Bloc Catalunya', i el projecte 'Emprendre el futur' i altres iniciatives que ajudin 

a minimitzar la bretxa tecnològica en la societat. 

És Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques, graduat en 

Comunicació i Relacions Públiques i llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la 

Universitat de Girona, i Màster en Comunicació Empresarial, especialitzat en Noves 

Tecnologies per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

El juny del 2009 va ser convidat per la NASA, a Washington, a participar en el 1r 

esdeveniment digital de l'agència especial americana on va assistir com a representant 

de l'estat espanyol, entre 190 persones més d'altres països. 

L’any 2011 va publicar el llibre “Twitter en una setmana” amb l'editorial Gestión2000, 

del Grup Planeta. 

 

 

Mohamed El Amrani: 

La comunicació i l’activisme social són les seves passions. 

Comunicador i col·laborador en diferents mitjans de comunicació com el  Setmanari 

l’Empordà, Empordà Televisió, Radio Nacional de España (Ràdio 4), revista 

Secundèria, revista L’Hiperbòlic,  i a INFORPRESS. 

Creador de l’associació Xarxa de Convivència de Roses (a Girona), una plataforma 

social que vol revolucionar la forma d’entendre la convivència i la cohesió social, 

adreçada a joves en risc d’exclusió social o que formen part de famílies 

desestructurades.  
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President de l’Associació AZAHARA, entitat per a la cooperació al desenvolupament 

entre Espanya i Marroc.  

Premi Fundació Príncep de Girona Social 2014. 

Premi Nacional Jove Emprenedor Social de la Universitat Europea de Madrid i la 

International Youth Fondation. 

Membre de Global Shapers de la plataforma internacional del Forum Econòmic 

Mundial. 

Membre del Consell Assessor de la Càtedra de Responsabilitat Social de la 

Universitat de Girona, i membre del Consell Assessor de Adolescents.cat  

 

 

 

MODERADORA DE LA TAULA: 
 
Milagros Pérez Oliva 

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i 

estudis de Dret a la UB. Actualment és membre de l’equip d’editorials del diari El País. 

Col·labora també com analista als programes Hora 25 y El Balcó, de la cadena SER, a 

Els Matins de TV3, El Matí de Catalunya Ràdio o Vespre a la 2 de RTVE, i amb el 

programa de entrevistes Terrícoles, de Betevé. Es membre del Consell Social de la 

Universitat Pompeu Fabra i del Comitè Assessor de Salut Pública de la Generalitat, 

entre d’altres col·laboracions cíviques. L'any 2006 fou guardonada amb el Premi 

Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat de Catalunya, per fomentar el 

coneixement dels temes de salut pública i epidemiologia, des d'un periodisme 

independent i crític. També se li ha concedit la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari. 

 


