CARME BORRELL I THIÓ
Presidenta
Experta en Salut Pública
Carme Borrell i Thió (Barcelona, 1957. @carme1848). Doctora en medicina, especialista en medicina
preventiva i salut pública. Treballa a l’Agència de Salut Pública de Barcelona des de 1986 on ara és la
gerenta. Investiga sobre la influència dels factors socials en la salut, havent liderat projectes nacionals i
internacionals i publicat nombrosos articles científics. Col·laboradora en estudis específics sobre l’habitatge i
la salut, i és autora d’articles sobre aquest tema.

POL MASSONI I MANGUES
Secretari
Arquitecte
Pol Massoni i Mangues (Sant Boi de Llobregat, 1985). Arquitecte llicenciat el 2011 per la ETSAB. Implicat
en els moviments socials del barri de Sants a partir de la recuperació veïnal de Can Batlló. Ha participat
activament en el naixement i desenvolupament del projecte de la cooperativa La Borda i s'ha especialitzat en
habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Desenvolupa la seva tasca professional a la cooperativa Lacol.

JOSEP MARIA TUR MEIJIDE
Tresorer
Consultor econòmic, financer i fiscal
Josep Maria Tur Meijide (Barcelona, 1956). Especialitzat en gestió econòmica i fiscal d’organitzacions no
lucratives amb més de 25 anys d’experiència professional en el sector, és responsable de la informació
financera de 30 entitats de l’economia social (entre associacions, fundacions i cooperatives), així com de 10
petites empreses i professionals d’altres sectors. Responsable del disseny i col·laborador en la direcció
financera de diversos projectes d’inversió, entre els quals el d’Habitatges La Borda, és membre de la
comissió tècnica d’avaluació de sol·licituds de finançament de les entitats sòcies de Coop57.

MARA FERRERI
Vocal
Investigadora en geografia urbana, cultural i política
Mara Ferreri (Milà, 1983). Doctorada per la Queen Mary University of London, ha realitzat investigació i
docència a la London School of Economics i a la Durham University. Al 2016 s’ha incorporat al centre de
recerca IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant el programa P-Sphere, finançat per la Unió
Europea (Accions Marie Sklodowska-Curie COFUND). A l’IGOP desenvolupa un projecte d’investigació
sobre moviments socials i polítiques públiques al voltant de l’habitatge com a bé comú, comparant Espanya i
el Regne Unit. Des de 2017 és part també del projecte COPHAB: Coproducció i gestió participativa
d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política públic.

CRISTINA GRAU I LÓPEZ
Vocal. Representant de FGC Advocats SCCL
Advocada especialista en dret mercantil, societari i d’entitats de l’economia social i dret del consum
Cristina R. Grau i López (Barcelona, 1966). Advocada en exercici, i sòcia fundadora i directora del despatx
FGC Advocats, SCCL, una cooperativa de treball associat, integrada per quatre advocats especialistes en els
àmbits de l’economia social, el dret mercantil i societari, el dret civil, l’administratiu i el fiscal. Durant més
de trenta anys la cooperativa (i prèviament els seus socis) han assessorat cooperatives, mutualitats,
associacions, fundacions, federacions i confederacions, així com altres entitats del tercer sector, que actuen
en diferents àmbits econòmics.

GUILLEM FERNÀNDEZ EVANGELISTA
Vocal
Guillem Fernàndez Evangelista (Barcelona, 1976). Doctor en Polítiques Públiques i economista. És soci de
treball de la Coop57, serveis ètics i solidaris. Té experiència de més de deu anys en sensellarisme, dret a
l'habitatge, habitatge social i penalització de la pobresa, havent col·laborat en investigacions europees i
estatals. Pare d'en Guiu Keller Fernandez i militant de base.
XAVIER JULVE VILLENA
Vocal

