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El Patronat de la Fundació ICCIC ha incorporat tres nous patrons
En la reunió de Patronat de dilluns 12 de desembre de 2016, hi ha hagut la incorporació de tres nous
patrons. Dos patrons s’incorporen de nou i el tercer ja formava part de la Comissió Pedagògica del
Patronat. Celebrem aquestes incorporacions i confiem que ens ajudin a avançar en el nostre objectiu de servei a la societat catalana en els àmbits de la cultura i de l’educació. Us els presentem:

Josep Maria Mominó de la Iglesia
Josep Maria Mominó és mestre, màster en investigació
pedagògica i doctor en Pedagogia per la Universitat
Ramon Llull. És professor dels estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i ha estat director, fins al 2015, del grup
de recerca Education and Network Society (ENS) de
l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la mateixa
universitat.
La seva activitat de recerca s’ha centrat en l’anàlisi del
procés d’integració de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) en els sistemes educatius. Amb
aquest objectiu, ha codirigit el Projecte Internet Catalunya, en l’àmbit educatiu no universitari, i ha analitzat
la integració d’internet a l’educació escolar, en el conjunt de l’estat espanyol, i la dinàmica que està seguint
És autor de diverses publicacions que posen de manifest els resultats obtinguts pel seu grup de
recerca en l’anàlisi dels reptes i de les oportunitats que tenen plantejats els centres educatius, els
infants, els joves i les famílies a l’hora d’incorporar les TIC per donar resposta als requeriments que
els planteja l’educació a la societat xarxa.
En el seu darrer llibre (J.M. Mominó, C. Sigalés, en premsa, L’impacte de les TIC en educació: més
enllà de les promeses), ha coordinat la visió de diferents experts del nostre context immediat i també de l’àmbit internacional.
Abans d’incorporar-se a la UOC, va exercir com a mestre a l’Escola Thau Barcelona en les diferents
etapes de l’educació obligatòria i, des del curs 2014-2015, forma part de la Comissió Pedagògica
del Patronat de la Fundació ICCIC.

Ester Pujol Arderiu
Ester Pujol és llicenciada en Història Contemporània per
la Universitat de Barcelona i Postgrau en Documentació
als Jesuïtes de Casp.
Actualment és assessora editorial. Scout i editora externa per Penguin Random House (Rosa
dels Vents) i altres editorials com són Comanegra, Sembra Llibres i Columna. També és assessora d’autors i
institucions.
Ha estat directora i editora de Columna Edicions i directora de les col•leccions en català de Planeta i Destino,
així com directora editorial de Grup 62. També ha estat
responsable de la gestió econòmica i cultural de diversos segells editorials i de l’àrea digital d’Ebook62, Ipe62
i Foreign Rights.
Ha estat membre de la Junta Directiva de l’Associació
en Català, de la Comissió mixta de seguiment de la Càtedra Pla i de la Comissió de l’Any Espriu.
També ha estat creadora de la Beca a la Creació Literària Emili Teixidor, en record de l’autor de Pa
negre.
Ha format part del jurat de diversos premis literaris, com són el Premi Josep Pla, Prudenci Bertrana
i Nèstor Lujàn, de novel•la històrica, entre d’altres.
El 2012 va ser destacada com una de les 25 dones catalanes més influents, segons el diari Ara.
És editora d’autors catalans com Emili Teixidor, Rafel Nadal, Xavier Bosch, Maria Barbal, Imma
Monsó, Ferran Torrent, Najat El Hachmi, Sílvia Soler, entre altres; i d’autors internacionals, entre els
que destaquen Stieg Larsson, Dan Brown, J.K. Rowling i Paul Auster.

Lluís Torner Sabata
Lluís Torner és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser investigador postdoctoral a la University of Central Florida, a la University
of Arizona i a la University of Maryland at Baltimore.
Ha realitzat activitats d’investigació en ciències i tecnologies fotòniques durant quasi trenta anys, sent un
dels científics més destacats en la seva especialitat. Ha
creat, fundat i lidera l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), entitat que acull 300 investigadors i és considerada una de les institucions de referència, líder internacional en el seu camp.
Ha estat president de l’ Associació Catalana d’ Entitats
d’ Investigació i membre del Board of Directors de la
Divisió d’ Òptica de la European Physical Society i de la
International Council de la Optical Society of America.
Actualment, és membre de la Optical Society of America, de la European Optical Society , de la
European Physical Society, del Board of Stakeholders de l’Associació Europea Photonics21, del
Future and Emerging Technologies Advisory Board de la Comissió Europea i del High-Level Expert Group del European Quantum Flahship de la Comissió Europeamembre. També és membre
de nombrosos panells internacionals i assessor d’ entitats públiques i privades de diversos països
d’Europa, Estats Units, Canadà i Austràlia en temes de prospectiva científica i tecnològica.
L’any 2011 va rebre el Premi de Lideratge de l’àmbit mundial atorgat per la Optical Society of America.
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