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Metòdic, ordenat, analític, treballador, gran 
negociador, contingut, racional, discret, bon 
orador, atent, educat, amable, ambiciós, 
presumit ... I li agrada molt cuinar.

Nascut en una família benestant de Pineda de 
Mar, al Maresme. 

El seu avi Josep Aragonès va ser el darrer 
alcalde franquista de Pineda, a més 
d’empresari tèxtil i un dels primers hotelers de 
la zona. El seu pare va ser regidor independent 
per CiU a Pineda.

Va estudiar a l’escola concertada cristiana 
Mare de Déu del Roser de Pineda i després al 
Montessori de Girona.

Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de 
Catalunya. Màster en Història econòmica per 
la Universitat de Barcelona i estudis en 
Polítiques Públiques per al Desenvolupament 
Econòmic a l’Escola Harvard Kennedy de la 
Universitat de Harvard.

Professionalment, ha treballat com a 
investigador a l’Institut Ignasi Villalonga 
d’Economia i Empresa i és professor associat a 

la Universitat de Perpinyà.

Home de partit. Va començar a militar a les 
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(JERC) als 16 anys. Del 2003 al 2007 en va ser 
el portaveu nacional. L’any 2000 s’afilia també 
a ERC.

Diputat al Parlament de Catalunya des del 
2006.

Candidat a l’alcaldia de Pineda a les municipals 
del 2011 i el 2015.

La seva companya és Janina Juli, filla també 
d’una família d’empresaris tèxtils de Pineda i 
compromesa des de ben jove amb l’activitat 
social i cultural del municipi. Va militar a la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, primer 
vinculada a CiU , després al PDeCAT i en fou 
coordinadora de la regió de Barcelona. Quan 
l’any 2011 Pere Aragonès va encapçalar per 
primera vegada la llista d’Esquerra a Pineda de 
Mar, Janina Juli era la número 13 de la 
candidatura de CiU.

Pere Aragonès i Janina Juli són pares d’una 
nena de dos anys.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Pere Aragonès i Garcia
Pineda de Mar (Maresme), 1982

@perearagones
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Organitzat, metòdic treballant. Perfil 
marcadament independentista. Amant i 
practicant de l’excursionisme de l’alta muntanya.

Enginyer màster (MENG) en Sistemes 
d'Informació per la Universitat de Surrey a 
Anglaterra (1992-1997).

La seva carrera professional s'inicia al 
departament d'informàtica del Deutsche Bank a 
Frankfurt, on treballa com a analista-
programador entre els anys 1997 i 2001. L'any 
2001 s'incorpora a IBM-Barcelona com a 
consultor sènior i cap de projectes informàtics i 
de noves tecnologies.

Va començar a militar a la Joventut Nacionalista 
de Catalunya l’any 1999.

En l'àmbit institucional, el setembre de 2005 
pren possessió com a regidor de l'Ajuntament de 
Sant Cugat on hi exerceix fins el 2013 arribant a 
ser tinent d'alcalde de Governació, Seguretat, 
Mobilitat i Tecnologia. Durant aquest període 
municipal és membre del Consell d'Administració 
de LocalRet, consorci municipal català de la 

Societat de la Informació i del Coneixement 
(2007-2013).

Des del novembre de 2013 dirigeix les polítiques 
TIC del Govern de Catalunya, primer com a 
director general de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, i des del febrer de 2016 com a 
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. 

El juny de 2018 va prendre possessió com a 
conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública. Al capdavant d’aquest departament ha 
impulsat el desplegament de la xarxa de fibra 
òptica als municipis petits i el llançament del 
primer nano-satèl·lit català, entre altres accions. 
També destaca la posada en funcionament de 
l’Agència Catalana de Ciberseguretat.

De l’àmbit personal, assenyalar que considera 
molt important la família. És pare de 2 filles. El 
2009, van perdre un fill de 6 anys a causa d’un 
càncer.

Ha publicat El 5è poder. La república digital a les 
teves mans.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI
Jordi Puigneró i Ferrer
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 1974

@jordiPuignero
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Independentista, feminista i ecologista. Gran 
capacitat de gestió. Bona oradora. Ja destacava en 
els debats d’alumnes.

Nedadora de resistència. Neda des dels 3 anys. Ha 
participat en competicions i ha estat monitora tant 
de nens com d’adults.

Politòloga. Llicenciada en Ciències Polítiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en 
Direcció Pública per ESADE.

Bona coneixedora del món municipal. Alcaldessa 
de Santpedor del 2003 al 2005. També ha estat 
gerent del Consell Comarcal del Bages entre el 
2020 i el 2021.

Diputada al Parlament de Catalunya entre el 2006 i 
el 2011. Al Parlament va coincidir i treballar amb 
Pere Aragonès.

El 2016 va ser designada delegada del Govern de la 
Generalitat a la Catalunya Central. En ser cessada 
per l’aplicació de l’article 155, l’octubre del 2017, 
va decidir fer un canvi i va assumir el càrrec de 
gerent de la Fundació Tutelar de Santa Maria de 
Comabella (AMPANS), una entitat del Tercer Sector 
en l’àmbit de la discapacitat.

De l’àmbit personal, assenyalar que és mare de 
dues filles de 10 i 7 anys, de qui té la custòdia 
compartida. L’any 2011 va deixar l’escó del 
Parlament per tenir cura de la seva primera filla, 
que va néixer prematura. Estava embarassada de 
bessones i en va perdre una.

El nou departament de Presidència inclou també 
Relacions Institucionals, Administració i Funció 
Pública i l’Oficina pel pla pilot de la Renda Bàsica.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
Laura Vilagrà Pons
Santpedor (Bages), 1976

@LauraVilagra



Haga clic para modificar el estilo de 
título del patrón

Haga clic para modificar el estilo de título 
del patrón

Politòleg. Abans d’entrar en política, l’any 2007, 
havia estudiat Ciències Polítiques i de 
l’Administració a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i havia cursat un màster en Estudis 
territorials i urbanístics per la Politècnica de 
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

Militant d’Esquerra des del 2000.

L’any 2007 es va convertir en alcalde de Sarrià de 
Ter, càrrec que va ocupar fins l’any 2018, quan va 
ser designat president del Parlament de Catalunya. 
La seva presidència ha quedat marcada per les 

diferències de criteri entre Junts i ERC en relació a 
la sobirania del Parlament de Catalunya i de la 
Mesa del Parlament (suspensió de la investidura de 
Carles Puigdemont com a president de la 
Generalitat, el 30 de gener de 2018, i retirada de 
l’escó de diputat al president Quim Torra, arran de 
la Inhabilitació dictada per la Junta Electoral 
espanyola).

El departament d’Empresa i Treball ha de ser una 
àrea clau per a la reactivació econòmica. Inclou les 
polítiques d’Empresa i Competitivitat i de Treball.

CONSELLER D’EMPRESA I TREBALL
Roger Torrent i Ramió
Sarrià de Ter (Gironès), 1979

@rogertorrent
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Gestor empresarial i periodista de formació. Se’l 
considera una persona de consensos, que defuig la 
polèmica. Gran treballador i amb un molt bon 
coneixement del món econòmic i social per la seva 
experiència professional. 

Graduat en Ciències de la Informació per la 
Universitat de Navarra. Va començar a treballar a 
Europa Press, a la secció d’Economia. També és 
graduat en Direcció i Administració d’Empreses per 
ESADE.

Durant molts anys ha portat les àrees de 
comunicació de grans empreses de l’Ibex 35, fins a 
fer el salt a la gestió. Ha estat director general de 
comunicació i gabinet de presidència de Gas 
Natural, director general corporatiu de Repsol, 
president de Petrocat i conseller de Petronor. El 
2009 es va incorporar al grup “la Caixa” com a 
director executiu i més tard es va convertir en 
director general adjunt de CaixaBank. Del 2014 al 
2019 va ser director general de la Fundació 

Bancària “la Caixa”. La seva sortida sembla estar 
relacionada amb el seu posicionament contrari al 
trasllat de la seu de l’entitat bancària fora de 
Catalunya.

Del 2017 al 2019 també va ser el president del 
Consell de Mecenatge de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu.

El 2020 va fundar la consultoria de comunicació 
Giró Consultants i va assumir el càrrec d’editor del 
diari en línia The New Barcelona Post, del qual la 
seva dona n’era l’editora. 

El 2020 també es va integrar com a vicepresident a 
la candidatura de Joan Laporta a les eleccions a la 
presidència del Barça, tot i que va renunciar al 
càrrec un cop guanyades les eleccions.

L’esposa de Jaume Giró, la també periodista Ana 
Aguirre Aranaz, és la responsable de Comunicació 
de Foment del Treball

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA
Jaume Giró i Ribas
Badalona (Barcelonès), 1964
JUNTS (Independent)

@rogertorrent
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Catedràtica de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra.

Especialista en polítiques de gènere. La seva 
recerca se centra en les relacions de poder de 
gènere en la participació i la representació política. 
Autora de nombroses publicacions acadèmiques 
sobre la matèria.

Ha estat consultora en polítiques d’Igualtat de 
Gènere pel Consell d’Europa, l’Institut Europeu per 
a la Igualtat de Gènere, el Parlament de Catalunya i 

el Síndic de Greuges.

Va ser membre de la Sindicatura Electoral de l’1-O, 
responsabilitat per la qual va ser encausada i 
finalment absolta juntament amb els seus 
companys.

La Conselleria de Feminismes i Igualtat, de nova 
creació, inclou l’Institut Català de les Dones, les 
polítiques d’igualtat i l’Oficina de Drets Civils i 
Polítics.

CONSELLERA D’IGUALTAT I FEMINISMES 
Tània Verge i Mestre
Reus (Baix Camp), 1978
ERC (independent)

@taniaverge
#capdonaenloblit
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La seva activitat ha estat especialment destacada i 
valorada en l’àmbit acadèmic fins ara. Durant el 
mandat del president Quim Torra va exercir una 
temporada com a delegada del Govern de la 
Generalitat als Estats Units i al Canadà.

Professora de la Universitat Pompeu Fabra des del 
curs 2009-2010. Politòloga de formació, doctora en 
Ciències Polítiques i Socials, ha estat professora i 
directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el 
Progrés Urbà de la Universitat de Nova York, i 
investigadora en cap del Laboratori de Governança
de la mateixa universitat. També és investigadora a 
la Harvard Kennedy School.

El juny de l’any passat va ser nomenada 
coordinadora, amb Genís Roca, del comitè 
d’experts Catalunya 2022 que han de definir els 
envits del país després de la pandèmia.

Li interessa molt la col·laboració público-privada, 
entesa en sentit ampli. Diu que “aquesta 
col·laboració ja no és opcional i que les institucions 
públiques que no siguin capaces de dissenyar-la i 
gestionar-la amb intel·ligència no oferiran ni 
seguretat jurídica ni bons serveis públics als 
ciutadans. Atenció: col·laboració público-privada 
no és sinònim en cap cas de privatització!”.

Interessada també en estudiar com les noves 
tecnologies transformen la manera de governar i 
obren noves possibilitats per incrementar la 
participació ciutadana.

El seu departament inclou Acció Exterior, les 
relacions amb la UE i el Mediterrani, Cooperació, 
les polítiques de Transparència i Dades Obertes.

CONSELLERA D’ACCIÓ EXTERIOR I TRANSPARÈNCIA
Victòria Alsina Burguès
Barcelona (Barcelonès), 1983
JUNTS (Independent)

@_VictoriaAlsina
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Fins ara era el director general de Centres Públics 
del Departament d’Educació. Però, de fet, exercia 
com a número 2 del departament. Se’l considera el 
relleu natural del conseller Bargalló. 

Nascut a Lleida, viu a Barcelona des del 1996.

És Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat 
Rovira i Virgili i llicenciat en Màrqueting, en 
l’especialitat d’investigació i tècniques de mercat, 
per la Universitat Oberta de Catalunya. 

Fa anys que es dedica a la gestió pública amb 
càrrecs de responsabilitat de designació política, 
com a militant d’Esquerra. Així, i entre altres, 
durant el govern tripartit presidit pel president 
José Montilla, va ser primer adjunt a la Secretaria 
d’Immigració i després director dels serveis 
territorials a Barcelona del departament d’Acció 
Social i Ciutadania.

Posteriorment, va ser coordinador de l’àrea de 
Cultura, Educació i Esports a la Diputació de 
Barcelona.

Fora de l’administració, va començar com a 
professor de Secundària de l’àrea de Tecnologia, 
ha fet classes a la Universitat Oberta de Catalunya i 
ha exercit com a consultor en els àmbits de 
qualitat i organització del treball. És coautor, amb 
Helena Miralles, amb qui té dues filles, del llibre A 
la Recerca del Tresor. Adaptacions de contes 
orientals.

Aquest curs escolar ha estat el màxim responsable 
del dispositiu organitzat pel retorn de les classes 
presencials a Infantil, Primària i Secundària, tot i la 
pandèmia.

Home de partit. Ha estat secretari general de la 
federació de Barcelona d’Esquerra.

El mes d’octubre de 2020 va ser detingut en el 
marc de “l’operació Volhov”, que investiga el 
presumpte desviament de fons públics per finançar 
el procés. Va quedar en llibertat després de prestar 
declaració sobre el concert de l’Escola El Brot, un 
centre d’educació especial de Sant Joan Despí del 
qual n’és titular la Fundació Pedagògica El Brot.

CONSELLER D’EDUCACIÓ
Josep González Cambray
Lleida (Segrià), 1972
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Treballadora de mena, compromesa, complidora, 
tenaç i extraordinàriament preparada. No deixa res 
a la improvisació. Tot i que el seu perfil es podria 
considerar bàsicament tècnic i de gestió, és una 
molt bona analista política. Molt propera. 
Independentista. Ideològicament, centre 
progressista.

Va ser un dels fitxatges d’independents que el 
president Carles Puigdemont, amb qui fa anys que 
són amics, va fer per a les eleccions catalanes de 
desembre de 2017. Especialista en dret 
administratiu i especialment urbanístic, fins llavors 
havia estat, d’ençà del 2013, vice-rectora de 
Desenvolupament Normatiu, Governança i 
Comunicació de la Universitat de Girona.

Doctora en Dret, menció europea, per la 
Universitat de Girona. La Universitat de Girona li va 
atorgar el Premi Extraordinari de Doctorat Dret 
2011 per la teva tesi doctoral "La ejecución de las 
sentencias urbanísticas".

Va cursar el Màster de Pràctica Jurídica en 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Les 
seves investigacions s’han centrat en l’àmbit de 
l’execució de sentències en matèria urbanística, 
objecte de la seva tesi doctoral. Ha publicat en les 
revistes Revista española de Derecho urbanístico y

medio ambiente i Revista Aranzadi Urbanismo y
Edificación i Revista catalana de Dret Públic. 
Professora agregada de Dret Administratiu de la 
Universitat de Girona.

Ara era la portaveu del grup parlamentari de Junts 
per Catalunya. El seu treball, la seva preparació i 
els resultats electorals l’han anat posicionant com 
una de les persones amb més pes orgànic dins 
Junts.

El 2018 va ser una de les impulsores de la Crida 
Nacional per Catalunya. 

Coneix molt bé la demarcació de Girona, entitats 
socials i món empresarial. 

El seu home és en Francesc Grau, especialista en 
reputació en línia i professor de la Universitat 
Oberta de Catalunya. Una curiositat, el 2009, 
Francesc Grau va ser convidat pel govern dels 
Estats Units per assistir a la primera trobada de 
l’agència aeronàutica NASA, com a representant 
d’Espanya a la 1st NASA Tweetup.

El Departament de Recerca i Universitats, de nova 
creació, inclou les polítiques d’Universitats i 
Recerca i de Recerca en Salut. Tindrà també paper 
destacat en la recuperació post-pandèmia.

CONSELLERA DE RECERCA I UNIVERSITATS
Gemma Geis i Carreras
Girona (Gironès), 1979

@GemmaGeis

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7691/Tgg1de1.pdf;jsessionid=60B24DF0142EBC0C3B942A1CC093ACAF.tdx2?sequence=1
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Trajectòria política forjada en el municipalisme. 
Al seu municipi, Ripoll, del qual en va ser 
alcaldessa entre el 2003 i el 2018. Ha estat 
també diputada al Congrés i al Parlament.

Contundent i vehement. Ha treballat per la 
implementació de les polítiques de gènere i per 
la igualtat efectiva entre homes i dones, així com 
per eradicar la violència masclista.

És llicenciada en Història Moderna i 
Contemporània per la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Entre el 2011 i el 2018 va ser diputada al 

Congrés. El 2018 va ser nomenada consellera.

Ella i Jordi Puigneró són els únics consellers de 
l’executiu anterior que també seran en el nou. 
En l’anterior executiu ja era consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
en aquest hi afegirà Acció Climàtica. És a dir, el 
seu departament incorpora les polítiques 
d’Energia, Residus, Aigua i de Medi Ambient i 
Sostenibilitat que abans s’integraven a Territori. 
Això és considera un gest d’ERC per explicitar el 
seu compromís polític per fer front a 
l’emergència climàtica.

CONSELLERA D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Teresa Jordà i Roura
Ripoll (Ripollès), 1972

@TeresaJorda
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Tot i que fa molts anys que ocupa diferents 
responsabilitats en l’àmbit sanitari, s’ha fet 
conegut com a gestor de la pandèmia de la Covid-
19 a Catalunya. Treballador metòdic.

Durant la campanya electoral, la candidata de 
Junts a la Presidència de la Generalitat, Laura 
Borràs, ja va dir públicament que el doctor 
Argimon era el candidat de la formació per a la 
conselleria de Salut.

Per bé que independent, se’l considera proper a 
Carles Puigdemont. Manté una molt bona relació 
amb l’exconseller de Salut Toni Comín.

Llicenciat en Medicina i Doctor per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina 
Preventiva i Salut Pública per l’Hospital de 
Bellvitge. Diplomat en Epidemiologia i Estadística 
per la Universitat Pierre i Marie Curie de París, 

màster en Atenció Sanitària basa en l’evidència per 
la Universitat d’Oxford i màster en Epidemiologia i 
Planificació Sanitària per la Universitat de Gal·les.

Ha estat cap de Divisió d’Avaluació de Serveis 
Assistencials (2004-2008), gerent de Planificació, 
Compra i Avaluació (2008-2012) i director de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (2012-2016). El 2018 va ser nomenat 
director de l’Institut Català de Salut . Abans havia 
estat sots-director del Servei Català de la Salut, en 
un mandat durant el qual es va erigir en una de les 
veus dins el Departament de Salut contràries a la 
intervenció del govern espanyol per via de l’article 
155.

Mantindrà les competències sobre les residències 
geriàtriques, que varen ser retirades a l’anterior 
departament de Treball a causa de la gestió 
realitzada durant la pandèmia.

CONSELLER DE SALUT
Josep Maria Argimon i Pallàs
Barcelona (Barcelonès), 1958
JUNTS (Independent)
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Bon coneixedor de l’administració local. Va ser un 
“home fort” del món municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, en el qual va començar a 
militar el 1983, fins a les discrepàncies amb la 
directiva de la formació per la qüestió nacional. 
Fundador del corrent intern Avancem. La direcció 
del PSC li va fer deixar l’acta de diputat del 
Parlament l’any 2014. A partir d’aleshores, va 
acostar posicions a ERC. El 2016 va ser nomenat 
coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum.

És advocat de formació. Entre el 2005 i el 2011 va 
ser alcalde de Vilanova i la Geltrú pel PSC.

El seu nom s’havia contemplat en la legislatura 
anterior com a possible conseller de Salut, però 
finalment no va ser així.

Ara assumeix un dels departaments més 
complicats i desgastats políticament per 
l’observació constant i la crítica que hi ha sobre el 
cos de Mossos d’Esquadra. Especialment per part 
de la CUP, formació que és soci parlamentari del 
Govern.

CONSELLER D’INTERIOR
Joan Ignasi Elena i Garcia
Barcelona (Barcelonès), 1968
ERC (Independent)

@joanignasielena
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Té una llarga trajectòria política a Lleida.

Fins ara , i des del 2018, era la responsable de 
l’Oficina del delegat del Govern a Lleida. Abans 
havia estat diputada al Parlament, del 2012 al 2015 
amb CiU i del 2015 al 2017 amb Junts pel Sí.

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat 
de Lleida i postgraduada en Tecnologies de la 
Informació per a no informàtics i en Gestió de 
recursos de la informació per la Universitat Oberta 

de Catalunya. Ha treballat com a tècnica superior 
d’Estudis i Informació de la Diputació de Lleida.

Del 2011 al 2012 va ser directora general d’Acció 
Cívica i Comunitària del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat.

Ara serà la responsable de les polítiques socials del 
Govern, un àmbit que en aquest executiu 
disposarà d’autonomia pròpia després que s’hagi 
desvinculat de Treball. El departament inclou els 
àmbits d’Afers Socials i d’Infància, Adolescència i 
Joventut.

CONSELLERA DE DRETS SOCIALS
Violant Cervera i Gòdia
Lleida (Segrià), 1969

@ViolantCervera
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Persona de la més estricta confiança de Pere 
Aragonès. Bona coneixedora de l’administració de 
la Generalitat. Hi treballa des del 1989. En 
diferents llocs de responsabilitat de gestió. Ara 
passa a la primera línia política.

És llicenciada en Dret per la Universitat de 
Barcelona i té un Mestratge en funció directiva a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
També ha cursat el Postgrau de comptabilitat per a 
advocats, a la Facultat d’Empresarials de la 
Universitat de Barcelona. 

Entre el 1998 i el 2014 va ser professora 
d’Introducció al Dret, dels estudis d’Economia i 
empresa, a la Universitat Oberta de Catalunya.

Fins ara era la directora de Serveis del 
Departament de Vicepresidència i Economia i 
Hisenda. En l’àmbit del partit, és la secretària de 
Política Cultural, Educació i Esports d’Esquerra 
Republicana. 

Quan va començar a treballar a la Generalitat de 
Catalunya, l’any 1989, ho va fer al Departament 
d’Economia, a l’Institut Català del Crèdit Agrari. 
Després ha treballat a Presidència i a Cultura. Va 
ser gerent de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals entre el 2007 i el 2016. 

El 20 de setembre de 2017 va ser detinguda per la 
Guàrdia Civil en el marc de l’operació contra 
l’organització del referèndum.

CONSELLERA DE CULTURA
Natàlia Garriga Ibáñez
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 1969
ERC

@natalia_garriga
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És advocada. Membre del Col·legi d’Advocats de 
Sabadell. Ha fet la seva carrera política entre el 
Congrés espanyol, a Madrid, i l’Ajuntament de 
Sabadell, ciutat on fa anys que resideix, tot i que és 
nascuda a Reus, on va passar infància i 
adolescència. Parla de forma planera, clara i 
directa. Se la considera propera a Jordi Turull.

És molt aficionada a les xarxes socials, siguin xarxes 
de missatgeria o Twitter. 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Abans de dedicar-se a la política a 
temps complet, va exercir com a advocada. 
Bàsicament de dret civil. 

Va entrar a militar a Convergència l’any 2003, quan 
es va constituir el primer govern tripartit 
d’esquerres a la Generalitat.

El 2007 va ser elegida regidora de l’Ajuntament de 
Sabadell per CiU, càrrec que va deixar l’any 2011 
en resultar escollida diputada al Congrés. Ha estat 
diputada al Congrés entre el 2011 i el 2019. Al 
Congrés ha format part de la Comissió d’Igualtat i 
ha estat portaveu a les comissions de Justícia, 
Interior, Habitatge i Igualtat. A nivell polític, ha 
defensat tant la dació en pagament al Congrés com 
la tolerància zero amb l’ocupació d’immobles. El 
2019 va tornar a l’Ajuntament de Sabadell com a 
regidora per Junts.

Està casada. Té dos fills. El seu marit té un forn de 
pa – pastisseria al carrer Bonavista de Sabadell, on 
no és gens estrany veure-la despatxar.

És aficionada al patinatge artístic, esport del que va 
donar classes mentre estudiava. De fet, va patinar 
durant més d’una dècada a Reus o a Lleida. També 
va córrer cros.

És sòcia del Club Natació Sabadell. 

CONSELLERA DE JUSTÍCIA
Lourdes Ciuró i Buldó
Reus (Baix Camp), 1971

@lciuro
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Fins ara era el director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia.

Llicenciat en Dret, també és professor associat de 
Dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra.

Entre 2013 i 2016 va ser director de l’Oficina per al 
Desenvolupament de l’Autogovern, amb rang de 
director general, al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, amb Joana Ortega i 
Meritxell Borràs com a conselleres.

Forma part del Col·lectiu Praga.

SECRETARI DEL GOVERN
Xavier Bernadí
ERC (independent)

@lciuro


