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Conferenciants

Joaquim Sempere i Carreras. Llicenciat i doctor en filosofia per la Universi-
tat de Barcelona (UB). Maîtrise de sociologia per la Universitat de París-X (Nan-
terre). Actualment, professor emèrit de sociologia a la UB. Membre de l’Associa-
ció Catalana de Sociologia. Darrer llibre: Las cenizas de Prometeo.

Marina Subirats i Martori. Sociòloga, gestora pública i política catalana. 
Fou directora de l’Institut de la Dona del Ministeri d’Assumptes Socials de 1993 a 
1996 i va ocupar diferents càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona: regidora d’Educa-
ció (1999-2006) i presidenta del Consell de Sants-Montjuïc (1999-2003). Com a 
sociòloga, està especialitzada en els camps de la sociologia de l’educació i la socio-
logia de la dona. Membre de l’Associació Catalana de Sociologia. Obra recent: 
Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle xxi.

Joan González Guardiola. Doctor en filosofia per la Universitat de Barce-
lona, premi extraordinari de doctorat amb una tesi sobre Martin Heidegger i 
actualment professor de metafísica a la Universitat de les Illes Balears. Membre 
de la Societat Catalana de Filosofia. Ha publicat: La mesura del temps. Una in-
vestigació fenomenològica (IEC, 2007), Heidegger y los relojes (Encuentro, 2008) 
i Mercancía y deuda. Aportaciones de una fenomenología del dinero a la funda-
mentación de la teoría monetaria (Jitanjáfora, 2017). 

Jaume Guillamet Lloveras. Periodista i doctor en història. És catedràtic de 
periodisme de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha estat director del 
Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual i degà dels estudis de 
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periodisme. Membre de la Societat Catalana de Comunicació. És vicerector d’In-
fraestructures i Fundacions. Ha publicat: El desafiament català. Un relat interna-
cional de la Transició (L’Avenç, 2013).

Núria Benach Rovira. Professora titular del Departament de Geografia Hu-
mana a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Membre 
de la Societat Catalana de Geografia. Tesi: Ciutat i producció d’imatge: Barcelona 
1979-1992.

Simon Mohun. Professor emèrit de la Universitat Queen Mary de Londres. For-
mat a Oxford. Ha ensenyat també a la Universitat de Southampton, a la New 
School for Social Research, a la Universitat Americana, a la Universitat de Sydney, 
a la Universitat de Xangai i a la Universitat de Kingston. Responsable del bicente-
nari de Marx 2018 a la Marx Memorial Library, de Londres. Proposat per la Socie-
tat Catalana d’Economia. Ha publicat: «Value, price and exploitation: the logic of 
the transformation problem» (Working Papers, 813, Queen Mary University, 
School of Economics and Finance, 2017).
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