CURRÍCULUMS
MATÍ
SERGIO NASARRE
Sergio Nasarre Aznar (Tarragona, 1974) és Catedràtic de Dret
Civil a l’Universitat Rovira i Virgili, Director de la seva Càtedra
UNESCO d’Habitatge i Magistrat Suplent a l’Audiència
Provincial de Tarragona. És doctor europeu en Dret i Màster en
Economia Immobiliària per l’Universitat de Cambridge. Des de
2008 és Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de
Jurisprudència i Llegislació. Li ha estat concedit el Premi ICREA
a la excel·lència en l’investigació 2016-2020. Consultor a diversos
organismes internacionals com ara la Comissió Europea, la FAO o
Amnistia Internacional. Ha participat en l'elaboració de cinc
normes relacionades amb l’habitatge. És investigador principal de
deu projectes d’investigació competitius, i ha participat en alguns
amb la Comisió Europea i el Parlament Europeu en matèria
d’arrendaments, desnonaments i sensellarisme, adquisició
transnacional d’immobles i economia col·laborativa.
EDUARD VILA
Eduard Vila Riera, nascut a Palma el dia 21 d'Abril de 1972, és
Màster de Pràctica Jurídica i llicenciat en Dret per la UNED. És
advocat, té un Postgrau en Dret de l’habitatge privat i de la
construcció per la Universität zu Köln, a on també va esser
Erasmus, parla anglès i alemany a nivell universitari i és misser
des de l'any 2010. Com a misser, ha exercit pel seu compte des de
l'any 2011, i ha col·laborat amb diversos moviments i entitats
socials, i també és membre de l'advocacia Pro Bono de l'ICAIB,
col·laborant dins el marc dels seus programes.

CAPVESPRE
ONOFRE RULLAN
Onofre Rullan es va llicenciar en Geografia per la Universitat de
les Illes Balears (UIB) en 1982. Cinc anys més tard va obtenir el
grau de doctor amb la tesi "Espai i Ordenació del Territori a
Mallorca". Actualment, és Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica
Regional de la mateixa Universitat de les Illes Balears en la qual
ha dut a terme la seva tasca docent i investigadora. Com a
professor i investigador ha participat en diferents equips
d'investigació al voltant de temes com ara la planificació urbana,
regional i història del poblament. Ha col·laborat en 8 projectes
d'investigació del Pla Nacional. El 1997 va rebre el Premi
d'Urbanisme "Gabriel Alomar i Esteve" del Consell de Mallorca
pel treball titulat "El Sistema Territorial i Urbà de Calvià" i, el
2002, el 1r Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia atorgat per
l'Institut d'Estudis catalans per l'assaig "La construcció territorial
de Mallorca".
SONIA VIVES
Sónia Vives Miró és investigadora postdoctoral al Departament de
Geografia de la Universitat de Santiago de Compostela.
Actualment està realitzant una estada d’investigació de dos anys al
Departament de Geografia Humana de la Universitat de Lund
(Suècia). És doctora en Geografia (març de 2013) per la
Universitat de les Illes Balears amb una tesi sobre “L'espai urbà
del capitalisme. La construcció del projecte neoliberal de Palma”.
És membre del Grup de Recerca sobre Territori i Sostenibilitat de
la UIB i del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial de la
Universidad de Santiago de Compostela. Entre octubre de 2009 i
març de 2010 va ser investigadora visitant al Center for Place,
Culture and Politics (City University of New York), i al novembre
de 2014 a la School of Geography de la University of Leeds.

