
PERE ARAGONÈS I GARCIA  

Nascut a Pineda de Mar l'any 1982. 

 

Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster en Història Econòmica 

per la Universitat de Barcelona. Va iniciar el programa de doctorat en Història Econòmica 

a la Universitat de Barcelona, amb la tesi doctoral actualment en elaboració. Ha ampliat 

formació en polítiques públiques per al desenvolupament econòmic en un curs executiu 

de la Harvard Kennedy School of Government.  

Secretari d'Economia del Govern de la Generalitat des del gener de 2016, va ser diputat 

al Parlament de Catalunya del 2006 al 2016, on va exercir diverses responsabilitats, 

entre les quals portaveu adjunt del grup parlamentari i portaveu a la Comissió 

d'Economia. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Pineda de Mar del 2011 al 2018. 

Militant d'ERC des del 2000, i de les Joventuts d'Esquerra Republicana des del 1998. 

Portaveu nacional de les JERC (2003-2007). Va ser membre de l'Executiva Nacional 

d'ERC del 2003 al 2010 i del 2015 fins a l'actualitat, com a Secretari de Política 

Econòmica i Coneixement i actualment com a adjunt a la Presidència per a les Relacions 

Institucionals.  

Ha treballat en un despatx d'avocats especialitzat en assessorament a empreses i 

administracions públiques i ha col·laborat com a docent a la Universitat de Perpinyà.  

Ha participat en diverses entitats socials i culturals, entre les quals el Centre Cultural i 

Recreatiu de Pineda de Mar, l'Agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda, entre 

d'altres. És membre d'Òmnium Cultural i Metges sense Fronteres. 



ELSA ARTADI VILA 

Nascuda a Barcelona l’any 1976. 

 

Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i doctora en Economia 

per la Universitat de Harvard (Estats Units). 

Actualment diputada al Parlament de Catalunya i portaveu del Grup parlamentari de 

Junts per Catalunya, ha estat directora general de Coordinació Interdepartamental (2016 

– 2018), secretària d’Hisenda al Departament d’Economia i Coneixement (2015-2016) i 

directora general de Tributs i Joc del mateix departament (2013-2015). Anteriorment, va 

ser assessora econòmica del conseller d’Economia i Coneixement (2011-2013). 

Entre 2006 i 2010 va treballar com a professora a la Universitat Bocconi de Milà (Itàlia) 

i professora visitant a la UPF entre els anys 2009 i 2010, així com professora visitant a 

la Barcelona Graduate School of Economics (2009-2011).  El 2007 va ser professora 

visitant a la Fudan University de Xanghai. 

Des del 2009 fins al 2015 va ser investigadora al Centre for Economic Policy and 

Research i a l’European Development Research Network. També ha estat consultora 

del World Bank (2009)  

  



 

ERNEST MARAGALL I MIRA  
 
Nascut a Barcelona l’any 1943. 
 
 
És economista. Entre el 1958 i el 1970 va treballar en l’àmbit de la publicitat i el 
màrqueting i del 1970 al 1979 va ser informàtic a l’Ajuntament de Barcelona. El 1983 va 
ser nomenat gerent de l'Institut Cartogràfic de Barcelona (ICB S.A. Spm).  
 
Ha estat diputat del Parlament Europeu dins el grup Els Verds/Aliança Lliure Europea 
(2014-2016) i diputat al Parlament de Catalunya de la VII, la VIII, la IX i la XII legislatures 
(2003-2004, 2006, 2010-2012 i 2018).  
 
Fins al 2003, va desenvolupar la major part de l'activitat política a l'Ajuntament de 
Barcelona, primer com a regidor d'hisenda i funció pública i president del Consell del 
Districte de Sant Andreu i posteriorment com a regidor de presidència i hisenda, 
president de l'Institut Municipal d'Informàtica, president de l'Institut Municipal d'Hisenda 
i vicepresident de l'Institut Municipal d'Educació. Ha estat el secretari del Govern (2003-
2006) i conseller d'Educació (2006-2010).  
 
Va participar en la lluita clandestina contra la dictadura franquista com a membre del 
Front Obrer de Catalunya. És un dels fundadors del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), partit del qual va ser membre de l’executiva fins al 2012. Aquell any va impulsar 
la formació del partit Nova Esquerra Catalana (NEC), partit que s’integraria el 2014 a 
Moviment d’Esquerres (MES). És militant d’Esquerra Republicana des del maig del 
2018. 
 



MIQUEL BUCH I MOYA 

Nascut a Premià de Mar l’any 1975.  
 

Ha estat alcalde de Premià de Mar des del febrer de 2007 fins al desembre de 2017 i 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques des de l’octubre de 2011 
fins al gener de 2018. També ha estat president del Consell de Governs Locals de 
Catalunya.  

Abans de ser alcalde treballava en una empresa familiar de gestió i corredoria 
d’assegurances. Prèviament va cursar estudis de Formació Professional de la branca 
administrativa.  

Va iniciar la seva militància política a la Joventut Nacionalista de Catalunya l’any 1996 i 
a Convergència Democràtica de Catalunya el mateix any. Va ser conseller nacional de 
les dues organitzacions i més tard, membre de la seva direcció.  

  



JOSEP BARGALLÓ I VALLS  

Nascut a Torredembarra l’any 1958. 

 
 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis 
Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Des del 2010 és coordinador de l'àmbit no universitari de l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili i responsable acadèmic del Postgrau en 
Direcció i Gestió de Centres educatius de la mateixa universitat. Catedràtic de batxillerat 
des del 1981, va ser director de l'Institut Pons d'Icart de Tarragona (1985-1987) i ha 
estat professor de diversos cursos de postgrau. Els darrers anys s'ha dedicat a la 
formació continuada del professorat, com a gestor de plans de formació i també com a 
formador en models competencials, xarxes socials i noves tecnologies, des de l'Institut 
de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili i en col·laboració amb els 
Serveis Educatius i els Centres de Recursos Pedagògics de les comarques de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre.  
 
Diputat al Parlament de Catalunya del 1992 fins al 2003. Durant aquest període va ser 
portaveu adjunt del grup parlamentari d’ERC. Conseller en Cap del Govern de la 
Generalitat del 2005 al 2006 i conseller d'Educació del 2003 fins al 2004. Director de 
l’Institut Ramon Llull del 2006 al 2010. Va ser primer tinent alcalde de l'Ajuntament de 
Torredembarra (1999- 2003) i, durant el segon semestre de 2003, vicepresident del 
Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Afiliat a Esquerra Republicana des del 1995. Va ser fundador de l'Assemblea de 
Catalunya a Torredembarra, de la qual va ser representant a les sessions plenàries 
nacionals. Va militar al PSUC, al PSAN i a Nacionalistes d'Esquerra.  
 
Ha publicat nombrosos assaigs i estudis sobre crítica, història i teoria literàries, i diversos 
estudis històrics i de cultura popular, amb especial dedicació al context festiu i el fet 
casteller. Autor del Manual de mètrica i versificació catalanes (1991, segona edició 
augmentada de 2007), s'ha ocupat també del comentari de textos literaris i l'edició de 
clàssics, i ha col·laborat com a crític en diaris i revistes especialitzades. El seu darrer 
llibre és Les set vides de Pere Romeu. Indians, modernistes i sportsmen (2016) sobre 
la figura del company de Ramon Casas en el seu conegut tàndem modernista.  
 
Membre de la Colla Castellera Nois de la Torre, del Ball de Diables de Torredembarra i 
del grup de portadors del drac la Virgília de Torredembarra, va ser l'autor del projecte 
de reformulació del Concurs de Castells de Tarragona el 2010. És patró de la Fundació 
Estela per a la Discapacitat. És vicepresident de la Fundació Josep Irla. 
 

  



ALBA VERGÉS I BOSCH 

Nascuda a Igualada l’any 1978. 

 

És llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona i Enginyeria tècnica en 

informàtica i gestió per la Universitat Oberta de Catalunya. 

Actualment és secretària quarta del Parlament de Catalunya 

Ha treballat com a administrativa a la delegació del Col·legi Oficial d'Agents Comercials 

de Barcelona a l'Anoia. A l'empresa privada, ha treballat com a programadora júnior al 

sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, desenvolupant programari 

de gestió de botigues de roba. Ha estat cap d'administració, comptabilitat i finances del 

Consorci Sociosanitari d'Igualada (2008-2012), una entitat pública local que gestiona 

diferents centres per a la gent gran, incloent-hi una residència, centres de dia, un 

hospital de dia per a malalts d'Alzheimer, pisos amb serveis i un servei d'atenció 

domiciliària a Igualada i a tota la comarca de l'Anoia. 

Militant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des del 2011, després d'haver estat 

la número 3 de la llista a les eleccions municipals a Igualada. Presidenta de la secció 

local d'ERC d'Igualada des del 2012. És secretària de salut, benestar i ciutadania per 

ERC. 

Va ser diputada de la X i l'XI legislatures (2012-2017). 

  



DAMIÀ CALVET I VALERA 

Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1968. 

 

Diplomat en Arquitectura Tècnica i Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació. 

Des de 2013 és Director de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i President de CIMALSA, 

empreses públiques de transformació de sòl per a activitats econòmiques. Entre els anys 

2004 i 2010 va treballar de directiu d’una empresa privada del sector. 

Ha tingut diverses responsabilitats al Govern de la Generalitat de Catalunya, sent-ne les 

més destacades la de Director general d’Arquitectura i Habitatge a la sisena legislatura, 

entre el anys 2001 i 2003, i la de Secretari de Territori i Mobilitat a la novena legislatura, 

entre els anys 2010 i 2012. 

És tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l’ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. 

  



LAURA BORRÀS I CASTANYER  

Nascuda a Barcelona l’any 1970. 

  

És llicenciada en Filologia Catalana (1993) i doctora cum laude en Filologia Romànica 

(1997) per la Universitat de Barcelona (UB) per la tesi Formes de la follia a l’Edat Mitjana. 

Estudi comparat de textos literaris i representacions iconogràfiques, amb títol de 

Doctorat Europeu (1997) i Premi Extraordinari (1998) de la Divisió de Ciències Humanes 

i Socials de la Universitat de Barcelona. 

Actualment és diputada al Parlament de Catalunya. Ha dirigit l’Institut de les Lletres 

Catalanes entre 2013 i 2018. 

Des de fa 19 anys és professora a la UB, on imparteix Teoria de la Literatura i Literatura 

Comparada. També és professora del Màster de Formació del Professorat del 

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els darrers 15 anys ha combinat 

la docència amb l’e-learning i el blended learning de literatura desenvolupant el terreny 

de l’Open and Distance Learning (ODL). 

Des de l’any 2000 dirigeix Hermeneia, Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat, 

que integren professors d’universitats europees i americanes i que estudia les 

connexions entre els estudis literaris i les tecnologies digitals. Ha estat guardonada per 

la seva trajectòria amb la Distinció de Jove Investigador de la Generalitat de Catalunya 

(2001-2005). 

Des de 2007 és la directora acadèmica del Màster en Literatura en l’era digital, de la UB 

i el Grup 62. També és la directora acadèmica de l’Organització Filològica d’Estudis 

Literaris i Artístics (OFELIA). Des de 2008 és ponent a les Doctorials, les jornades de 

formació per a futurs doctors. Els cursos 2010-2011 i 2011-2012 ha estat Visiting 

Professor de la Kingston University de Londres. 

El 2012 va ser nomenada comissària del Centenari Sales, Calders, Tísner. Forma part 

del jurat del Premi Sant Jordi de novel·la, del Premi Ramon Llull i del Premi d’Honor de 

les Lletres Catalanes. Ha pronunciat conferències en diferents universitats del món i ha 

publicat nombrosos llibres, articles i treballs sobre literatura contemporània, teatre, 

cinema i literatura. 

  



ESTER CAPELLA I FARRÉ  

Nascuda a La Seu d’Urgell l’any 1963. 

 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Va col·laborar amb la càtedra de Dret Civil de Lleida durant el curs 1987-1988 amb el 

catedràtic de Dret Civil, D. Carles Maluquer de Motes Bernet. Advocada en exercici des 

de l’any 1988, adscrita al Col·legi d’Advocats de Barcelona.  

Diputada per Barcelona al Congrés dels Diputats des de 2015. Va ser senadora 

designada pel Parlament de Catalunya en la desena legislatura. Regidora portaveu 

d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2007 al 2011.  

Ha estat gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 

Barcelona. Militant d’ERC des del 2008. Va ser presidenta de l’Associació Catalana de 

Juristes Demòcrates entre el 2003 i el 2007.  

Sòcia de diverses associacions, entre les quals destaquen Dona i Drets, associació 

federada en el Lobby de Dones de Catalunya, i Themis. 

 

  



CHAKIR EL HOMRANI LESFAR  
 
Nascut a Barcelona l’any 1979. 
 
 
Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha participat 
en el programa ORDIT de lideratge i transformació social, organitzat per l'Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Fundació Jaume Bofill i en el programa Vicens Vives de lideratge i compromís cívic, 
d'ESADE.  
 
Des del 2011, actualment d'excedència, treballa com a product manager de formació 
professional a l’empresa Aqua Development Network. Ha participat en el disseny de 
diversos títols de formació professional vinculats al sector de l'aigua i el medi ambient. 
En els àmbits del treball i la formació dels joves, ha coordinat projectes de mediació 
sociolaboral juvenil i ha organitzat tallers ocupacionals per a joves.  
 
Diputat al Parlament de Catalunya des del 2015. Ha estat portaveu de la Comissió de 
Treball i relator de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i l'Agència de Protecció 
Social de Catalunya. Regidor de l'Ajuntament de Granollers des del 2015.  
 
Militant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i militant de la UGT de Catalunya i 
d’Avalot, del qual en va ser secretari d'organització i portaveu nacional. Com a portaveu 
d'Avalot, va participar en el secretariat nacional de la UGT de Catalunya i va ser impulsor 
de la iniciativa legislativa popular de Mesures urgents per a l'habitatge, de l'Acord de 
mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya i de la recollida de signatures per a la 
millora del salari mínim interprofessional.  
 
Soci de l'Esplai Guai de Palou, del Club Natació Granollers i de la Fundació Josep 
Comaposada Sindicalistes Solidaris, amb què ha col·laborat en diversos projectes de 
cooperació al Magreb i Centreamèrica. Ha participat en les plataformes associatives 
juvenils, el Consell de la Joventut de Barcelona i el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. 
 
  



MARIA ÀNGELS CHACÓN I FEIXAS 
 
Nascuda a Igualada l’any 1968. 

  

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i té formació especialitzada en 

Comerç Exterior. Des de l’any 2015 és tinenta d’alcalde i regidora de Dinamització 

Econòmica, Coneixement, Internacionalització i Interior de l’Ajuntament d’Igualada. 

També és coordinadora del Projecte URBACT Retailink sobre la innovació en l’oferta 

comercial a les ciutats mitjanes. A banda d’aquesta activitat, des de l’any 2008 ocupa el 

càrrec de directora executiva del Centre de Simulació 4D Health per a la innovació en la 

seguretat del pacient.        

 Prèviament, entre el 2011 i el 2015 va ser tinenta d’alcalde i regidora de Dinamització 

Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada. En aquests mateixos anys 

també va ser coordinadora del Projecte URBACT 3D Cities sobre creixement econòmic 

i innovació en l’àmbit de la salut. 

 Els anys previs al 2011, Chacón va desenvolupar la seva trajectòria professional en 

empreses del sector privat del sector paperer i també va ser la gerent de la Unió 

Empresarial de l’Anoia des del 2008 fins al 2011. 



JORDI PUIGNERÓ I FERRER 

Nascut a Sant Cugat del Vallès l'any 1974.   

 

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. 

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, des del 2007 fins el 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. Com a responsable de les polítiques de Ciberseguretat de 

Catalunya és també el President del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

(CESICAT).  

  



TERESA JORDÀ I ROURA  
 
Nascuda a Ripoll l’any 1972. 
 
 
Llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
Alcaldessa de Ripoll (2003-2011). Ha treballat en la política municipal durant 19 anys, 
fins que el 2017 es va acomiadar de l’Ajuntament.  
 
Entre d’altres, ha treballat a la Federació de Municipis de Catalunya portant polítiques 
culturals i també treballant pel municipalisme al SOC. Tanmateix, ha estat 
vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler de Ripoll i presidenta de la Fundació Guifré. 
 
El 2011, Teresa Jordà fa el salt a la política estatal i passa a encapçalar la llista de 
Girona al Congrés dels Diputats, i des de llavors, ha ocupat un escó a la cambra baixa. 
En total, els gironins i gironines li han atorgat la seva confiança durant tres legislatures 
(2011, 2015 i 2016). 
 
 
 
 
 


