
EQUIP COORDINADOR I SUPERVISORS 

 

COORDINADOR 

Sergi Ibañez Porcar 

Ha estudiat  ADE + Dret. Durant la carrera ha participat en 

diverses simulacions / concursos de dret / debats: 

• Dues simulacions de la Cort Penal Internacional a la 

Haia, havent arribat dues vegades a semifinals (5é lloc) i 

obtenint la segona (2014) i la primera posició (2015) entre 

els participants espanyols. 

• Una simulació de United Nations (El C'MUN, a 

Barcelona) i altres simulacions a nivell estatal / autonòmic 

de menys rellevància, com el SPUNI, la Lliga de debat de 

la UAB o, a els Dissabtes del Dret de la UAB. 

A més, durant la seva instància a la universitat, ha estat delegat d'ADE i Dret des  

de 2on de carrera fins a la finalització de la carrera, a més d'altres càrrecs (com 

Juntari i Secretari del Consell d'Estudiants en ADE, i Tresorer del Consell 

d'Estudiants en Dret). 

El Sergi també és supervisor en l’àrea de Relacions Laborals i Dret. 

 

GESTORA ADMINISTRATIVA 

Alexandrina Rusu 

Estudiant de cinquè d'ADE i Dret, Claustral, membre de la 

Comissió Delegada del Consell de Govern d’Alumnat i 

Ocupabilitat, juntària de la Facultat de Dret i de la Facultat 

d’Economia i Empresa, vicepresidenta del Consell 

d'Estudiants de la Facultat d'Empresa (2015 – 2016), 

presidenta del Consell de la Facultat de Dret (2014-2015).  

És un projecte que hem iniciat des del Consell d'Estudiants 

amb molta il·lusió i espero poder aportar coses que ajudin 

a tirar-lo endavant. 

 

 

 

 

 



SUPERVISORS  

Supervisors de l’àrea de Criminologia 

Julen Ansotegui García 

Graduat en Criminologia i Polítiques Públiques de 

Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra (2010-2014), 

màster universitari en psicopatologia forense, legal i 

criminològica (2014-2015). Actualment estic cursant 

primer i segon de dret a l'Autònoma per a complementar 

la meva formació. Dins de la criminologia meu interès 

sempre s'ha centrat en l'àmbit penitenciari, la 

resocialització i la prevenció del risc de delinqüència. En 

aquest últim àmbit m'agrada estar actualitzat assistint a 

les conferències que el meu temps em permet (majorment 

les que realitza la UAB o el CEJFE), a més de realitzar i 

ajudar en la coordinació d'algunes activitats de voluntariat al centre penitenciari 

d'homes de Barcelona (la model). En definitiva, seria molt interessant per a mi 

poder exercir aquesta funció com a part del nou projecte i ajudar en tot el que pugui 

amb el que he après al llarg dels meus últims cinc anys. 

 

David Buil Gil 

David Buil Gil és graduat en Criminologia per la 

Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ha especialitzat 

en criminologia quantitativa i anàlisi i gestió de la 

dimensió subjectiva de la seguretat ciutadana.  

Actualment, és investigador predoctoral a la University 

of Manchester, on també treballa d’ajudant de professorat 

i ajudant de projectes. També és investigador 

col·laborador al Centro Crimina per a l'estudi i la 

prevenció de la delinqüència de la Universitat Miguel 

Hernández d'Elx. Així mateix, té experiència investigadora prèvia en la Institució 

Milà i Fontanals del CSIC, al Departament de l'Interior de la Generalitat de 

Catalunya i al Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana, havent desenvolupat 

diverses investigacions sobre por al delicte a la ciutat de Barcelona, treballs pels 

quals ha estat guardonat amb l'Accèssit del Premi Arquímedes per a joves 

investigadors del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Durant els últims anys, David ha estat altament implicat en associacions i iniciatives 

relacionades amb la criminologia, havent estat coordinador de la Red Española de 

Jóvenes Investigadores en Criminologia, president de l'Associació 

Interuniversitària de Criminologia, vicepresident de la Sociedad Interuniversitaria 

de Estudiantes de Criminologia. 

 

 



Sandra García Pérez 

Sandra García Pérez és graduada en Criminologia amb 

menció en Prevenció i Seguretat per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Els seus interessos acadèmics es 

relacionen amb la criminologia ambiental i la prevenció 

del delicte, juntament amb la gestió de la seguretat privada. 

Referent a la seva experiència, és membre activa de 

l’Associació Interuniversitària de Criminologia, des d’on 

ha participat en la organització de diverses jornades 

criminològiques. Alhora, és membre del consell executiu 

de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de 

Criminología i ha participat com a voluntària al XI 

Congrés Espanyol de Criminologia. 

 

Ricardo Lozano Fuentes 

 Ricardo Lozano Fuentes és estudiant de criminologia 

a la Universitat Autònoma de Barcelona i de psicologia 

per la Universitat Oberta de Catalunya. Durant els 

primers anys de carrera a la UAB ha participat en 

diverses activitats relacionades amb el Consell 

d'Estudiants i transversalment amb l'Associació 

Interuniversitària de Criminologia. Ha ajudat a 

l'organització i la planificació de diferents conferències 

relacionades amb el món del dret i la criminologia.  

També ha estat president del Consell d'Estudiants durant l'any acadèmic 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Aroa Ruiz Martínez 

Aroa Ruiz Martínez és graduada en Criminologia amb 

menció en Prevenció i Seguretat per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Interessada en l'estudi i 

l'aplicació de la criminologia a l'àmbit del dret 

internacional i els drets humans. 

En quant a la seva experiència, a més d'haver publicat 

diversos articles a la plataforma Criminologia i Justícia, 

també ha editat, juntament amb el David Buil, el llibre 

"Jovenes Promesas en Criminología", compendi dels 

millors treballs de final de grau en l'àmbit de la 

criminologia. També ha participat com a organitzadora i 

moderadora en diverses conferències dutes a terme per 

l'Associació interuniversitària de Criminologia, sent membre actiu de la mateixa, i 

va ésser presidenta de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de 

Criminologia. 

Així mateix, té experiència investigadora al Departament de l'Interior de la 

Generalitat de Catalunya, ha exercit de tècnic de dinamització comunitària a la 

Universitat Autònoma de Barcelona i ha participat com a voluntària al XI Congrés 

Espanyol de Criminologia. 

  



Supervisors de l’àrea de Relacions Laborals i Dret  

 

Carlos Pérez Padilla 

 

Barberà del Vallès, 1990. Jurista i treballador de les 

institucions europees. Ha treballat al Parlament Europeu 

amb l'eurodiputat Raül Romeva i Rueda, a la secció de 

Foreign Policy Regulatory Instruments de la Comissió 

Europea, com a assistent del director general del Servei 

Europeu d'Acció Exterior responsable de les relacions amb 

Europa i Àsia Central i com a agregat polític de la Delegació 

de la Unió Europea a Cuba. En l’actualitat treballa com a 

oficial de cooperació a la Delegació de la Unió Europea a 

Papua Nova Guinea.  

Té estudis de ciència política i economia.  

Té experiència en el món universitari i col·labora amb la UAB en la connexió dels 

estudiants amb la UE, també té experiència en projectes de recuperació de patrimoni 

històric i cultural. 

 

Mihai Ioan Fodor 

 Vaig estudiar el Batxillerat Social i posteriorment vaig 

realitzar un Grau Superior de Gestió Comercial i 

Màrqueting. 

Respecte a la meva trajectòria professional que pugui tenir 

una mínima vinculació amb aquest càrrec, vaig treballar al 

Departament Comercial i Màrqueting d’una important 

empresa del sector de les relacions públiques i els 

esdeveniments, on algunes de les tasques a destacar foren: 

Community Manager i companyies de màrqueting entre d’altres. 

 

Marc Castilla García                                      

Estudiant de 3r Curs d’ADE+ Dret, és president del 

Consell d’Estudiants de la Facultat de Dret, 

representant a la Junta de la Facultat de Dret i vocal 

institucional de l’associació Joves Juristes de 

Catalunya. Destaca la seva participació en el Grup de 

Debats Inspiring Barcelona Debates amb el qual ha 

participat en una lliga de Debat Universitària a Deusto, 

Bilbao.  



 

 


