Biografies de les persones que han
participat en les Jornades Transparència i
Eficàcia Comunicativa: el dret a entendre
Sessió del 16 de desembre de 2020
“Intel·ligència artificial, algoritmes,
transparència”
Daniel Innerarity és catedràtic de Filosofia política i social, investigador

Ikerbasque a la Universitat del País Basc i director de l’Institut de Governança
Democràtica. És professor a temps parcial a l’Institut Universitari Europeu a
Florència. Entre els seus llibres, cal destacar Un mundo de todos y de nadie; La
democràcia del conocimiento, Premio Euskadi de Ensayo 2012. I Política para
perplejos (2019), Premi Euskadi d’Assaig 2019. És col·laborador d’opinió a El
País i El Correo / Diario Vasco, La Vanguardia i la revista Claves de razón práctica.

Núria Oliver és enginyera de Telecomunicacions per la UPM i doctorada en

Intel·ligència Artificial pel MIT. Té 25 anys d’experiència investigadora al MIT
i va ser la primera directora científica a Telefónica I+D (2007-2016). Va ser
la primera directora d’Investigació en Ciències de Dades a Vodafone a nivell
mundial (2017-2019). Per la seva expertesa, va ser nomenada comissionada
per a la Presidència de la Generalitat Valenciana per a la Intel·ligència Artificial i
les Ciències de Dades en la lluita contra la COVID-19.

Marta Continente és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per

la Universitat de Barcelona (UB) i té estudis en Ciències Físiques. Actualment és
la directora de Comunicació i Sistemes d’Informació de l’Ajuntament de Barcelona. Va ser directora General d’Atenció Ciutadana de la Secretaria General de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2004 i 2011. Al
consistori barcelonès, ha estat adjunta a la Gerència de l’Institut de Cultura
de Barcelona i responsable de Dinamització Econòmica i Coordinació del Pla
Estratègic del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc.

Carina Lopes és la responsable de la Think Tank de Digital Future Society

en Mobile World Capital Barcelona. Aquest és l’àmbit d’investigació i deliberació del programa Digital Future Society, que convoca experts mundials per
explorar i proposar solucions entorn el futur del treball, bretxes digitals, governança de dades i tecnologia climàtica. Anteriorment, a Citymart (2012-15) va
liderar projectes d’innovació amb ciutats com Barcelona, Moscou o Atenes,
equips de governs locals al Japó i Brasil, i amb la iniciativa 100 Resilient Cities.
Té un doctorat en Estudis Culturals (2016) del del Goldsmiths College, Universitat de Londres.

