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CURRÍCULUM RELATORES

Conxa Rodà de Llanza
Filóloga. Foi directora de comunicación no Instituto de Cultura de Barcelona, 
xefa de proxectos no Museu Picasso (2006–2012) e directora de estratexia, 
innovación e transformación dixital no Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona (2012–2019). Actualmente é co–directora do curso de especialización 
en Estratexia Dixital en Organizacións Culturais, UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya) e Museu Nacional d’Art de Catalunya, e xurado do premio The Best 
of the Web do congreso Museums and the Web. Membro do comité científi co 
do congreso de REMED_Rede de Museos e Estratexias Dixitais (2021) 
e co–directora do mesmo para 2022.
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/conxaroda. 
Blog: http://blog.museunacional.cat/es/author/conxa–roda/ 
Twitter: @innova2

Antonia Ferrer Sapena
Licenciada en Xeografía e Historia Contemporánea pola Universidad de Valencia 
(UV), e doutora en Técnicas e Métodos de Información e Documentación 
pola Universidad Politécnica de Valencia (UPV), acreditada a catedrática 
de universidade. É directora do Observatorio Valenciano de Datos Abertos e 
Transparencia e da Cátedra de Transparencia e Participación da Consellería de 
Transparencia, Responsabilidade Social, Participación e Cooperación, profesora 
titular da UPV, subdirectora do Instituto Universitario de Matemática Pura e 
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Aplicada ( IUMPA) e membro do Grupo de investigación MadPhy e do grupo 
ThinkEPI: estratexia e prospectiva da información. O seu interese céntrase 
na investigación sobre datos abertos e as súas implicacións na empresa, a 
administración e a ciencia que aborda o proxecto de I+D do Ministerio de 
Economía e Competitividade Datasea e Datause, datos abertos de investigación, 
open research data. Editora en España do repositorio de acceso aberto e-Lis, 
E-prints in library & information science. Actualmente centra os seus traballos  
de investigación en fake news, métricas de detección da fraude, aplicación  
do blockchain á edición científica e aos datos abertos.

Eduardo Obregón
Profesional con máis de dezaoito anos de experiencia no ámbito Industrial 
Polisector (telecomunicacións, químico, automoción, nuclear, naval, aeroespacial  
e megaciencias), sempre relacionado coa innovación, a redución de custos,  
a mellora de procesos tanto industriais como de xestión, usando as últimas 
tecnoloxías. Participou en proxectos estratéxicos para empresas tractoras do seu 
sector e colaborando na divulgación do coñecemento tecnolóxico en diferentes 
ámbitos. Está involucrado no movemento cultural que pretende xeneralizar  
a manufactura de produtos. 

Ruth Fernández Hernández
Doutora en Turismo, é directora do Departamento Académico de Comunicación 
e Publicidade, e profesora de ESIC University. Investigadora académica no ámbito 
da comunicación e as novas tecnoloxías no sector turístico e en concreto nas 
institucións museísticas, realizou a súa tese doutoral sobre “A reputación en liña  
e o compromiso dos usuarios a través das comunidades virtuais: un estudo 
empírico sobre a súa influencia nos públicos de museos e coleccións de España”.

Pilar Ortiz Calderón 
Doutora en Química e decana da Facultade de Ciencias Experimentais da 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, é profesora titular, e imparte docencia no 
Máster on-line de diagnóstico do estado de conservación do Patrimonio Histórico. 
Realizou estancias de investigación na Universidade de Oxford e Anveres (Bélxica), 
no Ente Nacional para a Enerxía e o Medio Ambiente en Frascati (Roma) e no 
Centro Nacional de Restauración e Conservación da Habana. É membro do 
Consello Andaluz de Patrimonio Histórico e do Comité de Dirección do Campus 
de Excelencia Patrimonio, en representación da UPO e responsable do grupo de 
investigación da Junta de Andalucía Patrimonio, Tecnoloxía e Medio. As liñas de 
investigación que dirixe baséanse nos estudos sobre riscos e vulnerabilidade do 
patrimonio histórico, conservación preventiva, técnicas non destrutivas e novas 
tecnoloxías aplicadas ao diagnóstico de materiais de interese histórico artístico. 
Ten máis de cen publicacións, entre artigos, libros e capítulos de libros, e é 
investigadora principal en máis de quince proxectos. Entre os retos actuais  
do seu equipo destaca o proxecto FENIX, financiado polo Goberno de España, 
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sobre intelixencia artificial e novas tecnoloxías aplicadas á prevención e xestión  
de incendios e desastres naturais en patrimonio cultural moble e inmoble.  
En 2021, o proxecto ART- RISK recibiu o premio EUROPA NOSTRA en investigación 
en conservación do patrimonio histórico. 

Luis Antonio Hernández
Doutor arquitecto, profesor titular e Investigador do Grupo de Visualización 
Avanzada ( videaLAB) da Universidade da Coruña e decano da Facultade de 
Ciencias da Comunicación. É membro fundador da Sociedade Española de 
Arqueoloxía Virtual ( SEAV) e autor de múltiples traballos neste campo. As súas 
liñas de investigación céntranse na aplicación do uso de mundos virtuais, realidade 
estendida e interacción natural humano-máquina, entre outras tecnoloxías,  
á Arquitectura e o Patrimonio Histórico e Cultural. 

Javier Pantoja
Xefe da área de Desenvolvemento Dixital do Museo Nacional del Prado desde 
2015, desenvolvendo como funcións principais o deseño da estratexia dixital, 
o desenvolvemento tecnolóxico e a implantación da transformación dixital do 
Museo del Prado. Baixo a súa responsabilidade atópanse tanto o Servizo Web  
e Dixital como o Servizo de Informática do Museo. Dirixiu o proxecto “El Prado  
na web” que tivo entre os seus fitos o lanzamento da actual web semántica 
do museo, a cal, obtivo dous premios Webby 2016 como a mellor web dunha 
institución cultural. No ano do Bicentenario del Prado (2019) coordinou, entre 
outros, o proxecto Liña do Tempo e Lectura aumentada, primeira iniciativa con 
aplicación de IA na comprensión e difusión das súas coleccións. De 2008 a 2015 
foi Xefe de Servizo Web e Comunicación en liña do Museo Nacional del Prado, 
dirixindo os websites do Museo, así como o monográfico dedicado á obra de 
Goya. Tamén coordinou proxectos como Obras mestras do Prado en Google Earth, 
apps como Second Canvas, a incorporación do Museo del Prado á plataforma 
iTunesU e a comunicación en redes sociais entre outros. 

Carmen Alonso Cañada
Enxeñeira en Organización Industrial e Enxeñeira Informática Superior pola 
Universidad Pontificia Comillas, ICAI, de Madrid, actualmente detenta o  
cargo de Xerente de negocio, responsable sectorial de Banca, Seguros, Lecer e 
Educación en IOT & Big Data, Telefónica Tech. Antes de formar parte de Telefónica, 
desenvolveu a súa carreira profesional en Synergic Partners, consultora pioneira 
en Transformación dixital e no departamento de Estratexia e Operacións de 
Deloitte Touche Tohmatsu. Actualmente colabora como profesora no “Programa 
de Dirección e xestión estratéxica do Universo do Luxo” do Instituto de Empresa, 
e tamén no Programa “Tech for Business” da Asociación para el Progreso de 
la Dirección. Ademais, é directora do Programa de Intelixencia Artificial para 
empresas do Middle Market da Fundación CRE100 DO e é a coordinadora e 
co-autora do ‘Libro branco para a dixitalización das Pemes’ da Confederación 
española de nuevos empresarios, CEAJE.
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Olga Sevillano Pintado 
Licenciada en Historia da Arte pola Universidad Autónoma de Madrid. Diploma en 
Crítica de Arte pola Fundación Claves del Arte e Máster en Comisariado e Prácticas 
Culturais en Arte e Novos Medios por MECAD/ ESDI e Universidad Ramón Llull 
de Barcelona. Entre os seus traballos de xestión e coordinación de eventos de 
Arte e Novas Tecnoloxías destacan o Comisariado do 12º Festival Internacional 
de Investigación Artística de Valencia Observatori 2011, e en 2010 a coordinación 
da exposición Soños de Silicio: Arte, Ciencia e Tecnoloxía na Unión Europea con 
motivo do Consello Informal de Ministros para a presidencia de España na Unión 
Europea, e os traballos de Coordinación da Colección BEEP de Arte Electrónica  
a Feira Internacional ARCOMadrid. Desde o ano 2011, é responsable dos 
Proxectos Dixitais do Museo Reina Sofía: coordinación, xestión e desenvolvemento 
da páxina web do Museo www.museoreinasofia.es, a RRS Radio do Museo 
Reina Sofía https://radio. museoreinasofia.es e páxina web https:// guernica. 
museoreinasofia.es, gañadora dun premio internacional Webby 2018  
á mellor web dunha Institución Cultural. Así mesmo, desde 2012 realiza  
charlas e talleres relacionados cos museos e o seu papel no contexto dixital. 

Alberto Bernal
Director Territorios, Phygital Minsait, no últimos quince anos dedicouse a  
deseñar e implantar programas de modernización e transformación a nivel  
global con especial énfase en xerar solucións innovadoras e útiles para facer fronte 
aos retos do desenvolvemento urbano, o cambio climático, o envellecemento  
da poboación e a desigualdade económica e social. É responsable da práctica 
global de Territorios Intelixentes en Indra, onde lidera as diferentes divisións 
da compañía co obxectivo de dar unha resposta intelixente aos retos das 
comunidades e territorios actuais e futuros, entre os que se atopa, de maneira 
relevante, o futuro dos destinos turísticos, mediante novos modelos de 
pensamento e xestión, e o uso das tecnoloxías dixitais.

Carlos Bayod Lucini
Director de Proxectos na Fundación Factum, o seu traballo céntrase no 
desenvolvemento e aplicación de tecnoloxía dixital para a documentación,  
estudo e difusión do patrimonio artístico e cultural. Co Escáner 3D Lucida, 
concibido especificamente para dixitalizar a superficie de cadros e outros obxectos 
de baixo relevo, Bayod documentou máis de duascentas obras de arte nos máis 
importantes museos e sitios arqueolóxicos do mundo. Foi profesor adxunto  
do Máster en Historic Preservation da Columbia University de (New York)  
e impartiu múltiples conferencias a nivel nacional e internacional. Bayod é 
Arquitecto pola Universidad Politécnica de Madrid e actualmente desenvolve  
a súa tese doutoral baixo a dobre dirección do Departamento de Historia  
e Teoría da Arte da Universidad Autónoma de Madrid e o Departamento  
de Historia da Ciencia do CSIC. 
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Oihane Kamara Esteban
Licenciada en Enxeñería Informática pola Universidad de Deusto, realizou 
posteriormente un Máster en Integración e Desenvolvemento de Solucións 
Software e un doutorado en Enxeñería Informática e Telecomunicación, onde 
puido combinar o seu interese persoal polo medio ambiente e a IA. 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/oihane-kamara-esteban-b8805939

Sara San Luis
Apaixonada das ciencias desde pequena, estudou Matemáticas na Universidade 
de Santiago de Compostela, formación que completou cun Máster en Estadística 
e Investigación Operativa. Este último permitiulle entrar no mundo da IA e do ML, 
campos nos que traballa agora mesmo. 
Twitter: @sara_sanluis 
LinkedIn: linkedin.com/sara-sanluis

Javier Cantón Ferrero
Enxeñeiro informático apaixonado polos gráficos 3D e a arquitectura de software. 
Os seus logros profesionais inclúen ser MVP para Windows DirectX e DirectX XNA 
durante os últimos nove anos, Embaixador de Xbox, así como Microsoft Student 
Partner e Microsoft Most Valuable Student durante os seus anos na universidade. 
Actualmente traballa como vicepresidente de investigación en Plain Concepts. 

Fernando J. Álvarez Franco
É catedrático de universidade na área de Electrónica da Universidad de 
Extremadura e coordinador do Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriais do 
Sistema Estremeño de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Licenciado en Física pola 
Universidad de Sevilla, Enxeñeiro en Electrónica pola Universidad de Extremadura 
e doutor pola Universidad de Alcalá, liderou varios proxectos de investigación 
de carácter nacional e europeo sobre o desenvolvemento de sistemas de 
posicionamento local e a súa aplicación nos sectores sanitario e cultural. Publicou 
cincuenta artigos de investigación en revistas internacionais de impacto e 
participou con máis de cen comunicacións en congresos de carácter nacional e 
internacional. Realizou estancias de investigación no Laboratorio de percepción 
activa da Universidad de Anveres, o Laboratorio LASMEA da Universidad Blaise- 
Pascal e o Laboratorio de Sensores Intelixentes da Universidad de Yale.

Verónica Rodríguez
Profesional da comunicación especializada na industria da realidade virtual. 
Graduada en Comunicación Audiovisual (URJC), Máster en Transmedia Storytelling 
e Branded Content (UC3 M) e Certificado de Produción de Realidade Virtual 
e Aumentada (UTAD), traballou en axencias de branded content e márketing, 
participando en varios proxectos de VR, entre eles a presentación do Informe XR 
sobre o estado da industria de realidade virtual e aumentada en España en 2018 
(Oarsis & TAD) e o Virtual Reality Day. Actualmente investiga  
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e divulga sobre realidade virtual na súa web I AM VR, é produtora de VR do  
estudo Out of the Blue Games, e é parte do medio Real ou Virtual e do grupo  
de profesionais Innovación Audiovisual.

Ricardo Cano
Consultor-asesor no ámbito da innovación museolóxica e museográfica, 
especializouse na xestión da innovación aplicada en museos e a súa 
transformación dixital, con anos de experiencia no desenvolvemento de proxectos 
de museos e no asesoramento da nova conceptualización museolóxica, deseño de 
experiencias e auditorías de éxito. Asesor en todo tipo de proxectos para  
a creación e renovación de museos e exposicións.

Baltasar Fernández-Manjón 
Catedrático de universidade na Facultade de Informática da Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) e profesor de Xogos Serios, é doutor en Ciencias 
Físicas (especialidade de Cálculo Automático) pola UCM. Actualmente dirixe o 
grupo de investigación en e-learning e-UCM e a Cátedra Telefónica-Complutense 
en Educación Dixital e Xogos Serios. As súas liñas de investigación principais 
son as tecnoloxías para e-learning, os estándares educativos e as aplicacións dos 
xogos e simulacións educativas (ou serious games), temas sobre os que publicou 
máis de douscentos artigos en revistas e congresos internacionais e dirixiu ou  
co-dirixiu trece teses doutorais. Previamente foi Vicedecano de Investigación  
na Fac de Informática (UCM) e director académico dos estudos de informática no 
CES Felipe II de Aranxuez. Durante 2010-2011 foi Visiting Associate Professor en 
Harvard University e Visiting Scientist no Massachusetts Xeral Hospital en Boston 
(USA). Dr. Fernández Manjón é IEEE Senior Member. Participou en numerosos 
proxectos europeos de investigación en diversos programas (FP7, LLP) entre  
os que destacan os proxectos H2020, RAGE e BEACONING, sobre xogos serios  
e analíticas de aprendizaxe.

Susana González 
Licenciada en Belas Artes pola UPV e DEA en Historia da arte pola UDS, é 
fundadora de Consultarche, consultora de xestión cultural, que traballa no deseño, 
execución, difusión e avaliación de proxectos culturais. Co-directora do programa 
de residencias artísticas Charco, proxecto de investigación e transversalidade 
creativa que une persoas e ideas entre os dous lados do Atlántico, a través da arte 
contemporánea. Desde 2019 é a directora da Colección de arte Fundación María 
José Jove e da plataforma virtual e dixital MUV. No ámbito curatorial destacan  
os seus intereses polas investigacións de carácter histórico-social e a interrelación 
interdisciplinar, inclinándose polas producións no ámbito da arte contemporánea 
latinoamericana.
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Jaime Solano
Fundador e Director de GVAM. Licenciado en Económicas e Empresariais pola 
Universidad Pontificia de Comillas e Doutor en Ciencias da Información pola 
Universidad Complutense de Madrid, compaxina o seu labor en GVAM co de 
profesor e investigador na Universidade Carlos III de Madrid. Autor de publicacións 
como “Museos do Futuro. A accesibilidade e as tecnoloxías móbiles” e artigos 
entre os que destaca “Mobile and Accessible ICTs for Museography” na Revista 
Knowledge Society. É profesor do máster de novas tecnoloxías aplicadas ao 
patrimonio en Factoría Cultural. É o representante executivo de GVAM en diversos 
proxectos europeos de innovación como Crosscult, SPICE ou Rurallure sobre novos 
sistemas intelixentes de Apps e de apoio á visita de museos e a cultura, é membro 
da Rede DTI (Destinos Turísticos Intelixentes), do Club Turium para a excelencia 
Turística e é coordinador da norma UNE de APPs para destinos turísticos.

Rufino Ferreras Marcos
Xefe da área de educación do Museo Thyssen- Bornemisza de Madrid, desde 
1995 foi educador e despois responsable de desenvolvemento educativo con 
proxectos como EducaThyssen. org, Nubla, Nós ou Musaraña. Exerceu como 
docente en diversas universidades, como formador para distintas institucións 
educativas e organismos oficiais e participa en varios proxectos de investigación. 
Como conferenciante impartiu charlas e conferencias en varios países, publica 
regularmente sobre educación artística e museos, e desenvolveu varios  
proxectos curatoriales en España e o estranxeiro. Entre os seus obxectivos están  
o desenvolvemento educativo do Museo desde unha perspectiva contemporánea, 
incorporando estratexias e metodoloxías que reforcen o xiro que desde hai anos 
o Museo está a propiciar e que, superando modelos formativos tradicionais, 
establezan un modelo realmente educativo que busca a transformación  
da institución, das súas narrativas e dos seus públicos. É artista e licenciado  
en Ciencias da Educación e Historia de España. 

Catherine Devine
É directora de estratexia para bibliotecas e museos a nivel mundial, dentro 
da división de educación de Microsoft. En relación con iso, o seu cometido é 
aproveitar a tecnoloxía no ámbito das bibliotecas e dos museos co obxectivo  
de atraer visitantes e optimizar a súa experiencia, apoiar a investigación, servir  
á comunidade, mellorar as operacións e explorar oportunidades emerxentes. 
Catherine foi recentemente directora de proxectos dixitais no Museum of Natural 
History, New York. Nese posto, dirixiu a transformación dixital do museo durante 
sete anos, como parte de vinte e cinco anos de carreira no sector da tecnoloxía 
na súa variedade de industrias. Desde sempre demostrou gran interese pola 
tecnoloxía e a súa capacidade para optimizar os resultados en todos os aspectos 
da vida e da sociedade.
Nada en Sydney (Australia) é licenciada en Empresa pola University of Technology 
Sydney e máster en análise de negocios (ciencia de datos) pola Universidad  
de Syracuse.


