
Estrella Montolío és catedràtica de Lingüística Hispànica de la Universitat de 
Barcelona i experta en comunicació. 
Ha dirigit i dirigeix projectes d’investigació interuniversitaris relacionats amb 
la clarificació del discurs jurídic i administratiu. En aquest àmbit, ha col·laborat 
amb institucions com el Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judi·
cial, Fiscalia General de l’Estat, etc. I també amb importants gabinets jurídics 
de grans organitzacions. Autora de nombroses publicacions especialitzades 
i dels llibres El derecho a entender (con M. Tascón, Catarata. 2020); Hacia la 
modernización del discurso jurídico (Publicacions de la UB, 2012).

Maria Eugènia Gay és degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des  
de 2017 i presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (2020). Vicepresidenta 
del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), també presideix el capítol 
espanyol del World Jurist Association, així com l’Associació Intercol·legial de col·
legis professionals de Catalunya i la Comissió de mediació de la Fédération des 
Barreaux de Europe. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona CEU 
Abat Oliva i especialitzada en Dret Civil. 
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José Antonio Antona Montoro és subdirector General de Qualitat i Avaluació 
de l’Ajuntament de Madrid. Funcionari de carrera de l’Escala Tècnica Superior 
d’Administració de la Universitat Autònoma de Madrid. Va ser subdirector de 
Suggerències i Reclamacions a l’Ajuntament de Madrid; gerent de la Universitat 
de Valladolid, entre d’altres. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat 
Autònoma de Madrid i Màster en Avaluació de Programes i Polítiques Públi·
ques per la Universitat Complutense de Madrid.

Albert Barenys Miranda és director de Recursos Humans i Serveis Interns 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Es va llicenciar en Llicen·
ciar en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administració. Diplomat en Gestió 
i Administració Pública. Va treballar com a tècnic Coordinador del Programa 
Ciutat Universitària i assessor de projectes d’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet (2015·2018) i cap de Participació Ciutadana de l’Ajunta·
ment de Badalona (2018·2019).

Hermínia Vilches Roca és llicenciada en Economia per la UB i Màster en 
Hisenda Autonòmica i Local per la UB. Cap d’Intervenció i Control Intern de 
l’Ajuntament de Gavà amb tasques d’elaboració de pressupostos i tractament 
de dades per presentació en l’Audiència Pública de Pressupostos.

Mariela González és cap del Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró. Va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, obte·
nint la llicenciatura l’any 1987. Va treballar durant 4 anys i mig com auditora 
externa a la firma internacional d’auditoria i consultoria ERNST & YOUNG, estic 
inscrita al REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas. Va treballar dos anys a una empresa dedi·
cada a l’assessorament extern en matèries com: anàlisi financera, estudis de 
rendibilitat i assessorament d’inversions. I està nomenada com a interventora 
accidental al Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 


