Currículums dels consellers i conselleres del Govern
Jordi Puigneró Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i
Territori
Nascut a Sant Cugat del Vallès l’any 1974.
És enginyer màster (MEng) en Sistemes d'Informació per la Universitat de Surrey
(Regne Unit). Del 1997 al 2001 va treballar a Frankfurt com a enginyer TIC al
departament informàtic del Deutsche Bank. El 2001 va tornar a Catalunya per
treballar en una empresa multinacional de tecnologia.
En l'àmbit institucional, ha estat regidor i tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Sant
Cugat (2005-2013). A la Generalitat de Catalunya ha exercit com a Director
General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i, posteriorment, el
2016, va ser designat Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital del Govern. El maig del 2018 va ser nomenat conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública. Algunes de les principals accions durant el seu
mandat han estat el desplegament de la xarxa de fibra òptica per Catalunya, la
posada en funcionament de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, l'arribada dels
primers cables submarins a Catalunya, l’impuls del 5G o l’enlairament del primer
nanosatèl·lit de la Generalitat dins el projecte New Space per impulsar una nova
industria aeroespacial a Catalunya.
És autor del llibre El 5è Poder, La República Digital a les teves mans.
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Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
Nascuda a Santpedor l’any 1976.
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en Direcció Pública per ESADE.
Vinculada des de l’any 1999 a la política local, on va ser regidora a l’oposició
del 1999 al 2003, consellera comarcal i posteriorment alcaldessa de Santpedor
entre el 2003 i el 2015. També va ser diputada al Parlament de Catalunya entre
el 2006 i el 2011 i actualment torna a ser-ho en l’actual XIII legislatura.
Secretària de Política Territorial i Medi Ambient d’Esquerra Republicana entre el
2008 i el 2009, posteriorment va ser gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria
de Comabella (AMPANS) i formadora externa de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Delegada del Govern a la Catalunya Central els anys 2016 i 2017, fins al moment
d’entrar com a diputada en l’actual legislatura va ser gerent del Consell Comarcal
del Bages. També és sòcia d'Òmnium Cultural.
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Roger Torrent Ramió, conseller d’Empresa i Treball
Nascut a Sarrià de Ter l’any 1979.
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat
Autònoma de Barcelona i màster en Estudis Territorials i Urbanístics per la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Postgrau en Dret en Ordenació Territorial i Urbanística per la UPF.
Tècnic urbanista, ha estat vinculat des de jove a la política municipal. L’any 1999
va esdevenir regidor a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i el 2007 en va ser escollit
alcalde, una responsabilitat que va exercir fins el 2018, quan va assumir la
presidència del Parlament de Catalunya.
El 2012 va encapçalar la llista electoral d’ERC per la circumscripció de Girona a
les eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals va obtenir l’acta de diputat.
En els comicis electorals del 2015 i del 2017 va revalidar l’escó a la cambra,
integrat en la coalició de Junts pel Sí i a la candidatura d’ERC, respectivament.
En el seu pas pel Parlament de Catalunya com a diputat ha estat portaveu adjunt
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i portaveu econòmic d’ERC a la cambra
(XI legislatura). També va ser membre de la comissió d’Empresa i Ocupació i va
formar part de les ponències dels projectes de llei de cooperatives, de
modificació del Codi de Consum i de l’impost sobre els habitatges buits (X
legislatura).
És autor de llibre Pegasus, l’Estat que ens espia, una crònica del cas
d’espionatge informàtic i polític contra activistes, polítics, periodistes i advocats
d’arreu del món.
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Jaume Giró Ribas, conseller d’Economia i Hisenda
Nascut a Badalona l’any 1964.
És llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i en
Administració i Direcció d’Empreses per ESADE.
Compta amb una llarga trajectòria com a alt directiu en la gestió empresarial i la
comunicació corporativa.
En els darrers 30 anys, ha format part dels comitès de direcció de diverses
companyies d’arrel catalana, com Catalana de Gas, Gas Natural, Petrocat i La
Caixa, i d’altres del sector energètic espanyol com Repsol i Petronor.
Fins el desembre de 2019 va ser director general de la Fundació La Caixa i
membre del comitè d’inversions de Criteria. Va dirigir i implementar el Pla
Estratègic 2016-2019 de la Fundació La Caixa, que concentrava les inversions
en l’acció social transformadora, la igualtat d’oportunitats i els centres de recerca
de Catalunya.
Ha participat en diferents entitats de la societat civil i cultural del país. Entre
altres, ha estat vicepresident de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del
País i president del Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu.
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Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
Nascuda a Reus l’any 1978.
És llicenciada en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat Pompeu
Fabra, màster en Cooperació Internacional per la Universidad Carlos III de
Madrid i doctora en Ciència Política per la Universidad Complutense de Madrid.
Va treballar al Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya de l’any
2007 al 2010, i entre el 2018 i el 2021 ha estat membre del seu Consell Rector.
És catedràtica de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, on ha estat la
responsable de les polítiques d’igualtat en el període 2014-2021. La seva recerca
s’ha centrat, d’una banda, en com el gènere travessa els partits polítics i els
parlaments i, d’altra banda, en l’adopció i la implementació de les polítiques
d’igualtat.
Ha assessorat diferents institucions i organitzacions nacionals i internacionals en
matèria de polítiques d’igualtat, incloent el Parlament de Catalunya, el Síndic de
Greuges de Catalunya, AQU Catalunya, l’Institut Europeu per a la Igualtat de
Gènere i el Consell d’Europa.
Va ser membre de la Sindicatura Electoral de l’1 d’octubre. Activista de diferents
entitats i col·lectius del moviment feminista de Catalunya, entre les quals
destaquen Ca la Dona i #OnSónLesDones.
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Victòria Alsina Burguès, consellera d’Acció Exterior i Transparència
Nascuda a Barcelona l’any 1983.
És doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, on
també va cursar la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració. Té un
MPA de la Universitat Autònoma de Barcelona i un Màster en Direcció Pública
d’ESADE. Ha estat guardonada amb la prestigiosa beca Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowship.
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
(The GovLab) de la mateixa universitat. Anteriorment ha desenvolupat diferents
rols a la Harvard Kennedy School: Associate al Belfer Center for Science and
International Affairs, Democracy fellow al Ash Center for Democratic Governance
and Innovation i Fellow al Mossavar-Rahmani Center for Business and
Government. També és membre de la Senior Common Room de la Lowell House
de la Universitat de Harvard.
Ha estat delegada de la Generalitat de Catalunya als Estats Units i el Canadà.
En l’àmbit internacional, ha treballat en països dels cinc continents amb les
principals organitzacions i organismes internacionals com la Unió Europea,
l‘OCDE, el Consell d’Europa, el Banc Mundial, el Banc Interamericà de
Desenvolupament o Nacions Unides.
També ha dirigit l’estratègia de col·laboració publicoprivada al World Economic
Forum (G20 Global Smart Cities Alliance on Technology Governance), és cochair del Consultation and Outreach Group del Comitè d’Intel·ligència Artificial
del Consell d’Europa i co-coordina el grup de treball Catalunya 2022.
La seva investigació i docència se centren en la recerca de solucions
innovadores per tal de repensar les institucions públiques, explorant com la
governança col·laborativa pot canviar la forma en què governem i ajudant les
comunitats i institucions a treballar conjuntament per resoldre els problemes
públics de forma més eficaç i legítima.
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Josep González Cambray, conseller d’Educació
Nascut a Lleida l’any 1972.
És enginyer tècnic industrial i llicenciat en Màrqueting, en l’especialitat
d’Investigació i Tècniques de Mercats.
Durant la darrera legislatura ha compaginat els càrrecs de director general de
Centres Públics del Departament d’Educació amb el de president del Consorci
d’Educació de Barcelona. Durant aquesta etapa, ha estat una de les cares més
visibles del Departament en la gestió de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit
educatiu i ha conduït amb èxit la integració de diversos centres educatius a la
xarxa pública del Departament d’Educació.
Els seus inicis professionals van ser a l’empresa privada com a auditor i consultor
de qualitat i director tècnic de formació i, posteriorment, va començar a exercir
de professor de secundària i docent en diverses institucions (Escola
d’Administració Pública, UOC i UdL, entre altres).
Ha exercit diversos càrrecs públics i institucionals: ha estat coordinador de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona (2015-2018); director
dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Acció Social i
Ciutadania (2009-2011); adjunt a la Secretaria per a la Immigració del
Departament d’Acció Social i Ciutadania (2007-2008); gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona (2006-2007) i director adjunt dels Serveis Territorials a
Barcelona ciutat del Departament d’Educació (2005-2006).
És coautor del llibre A la recerca del tresor, adaptacions de contes orientals i de
la novel·la Helvasaccc Barcelona.
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Gemma Geis Carreras, consellera de Recerca i Universitats
Nascuda a Girona el 1979.
Llicenciada en Dret i Doctora europea per la Universitat de Girona. L’any 2011
va ser guardonada amb el premi extraordinari de Doctorat en Dret per la tesi La
ejecución de las sentencias urbanísticas, tema que ha estat objecte de la seva
investigació. Així mateix, ha portat a terme estades de recerca a les Universitats
de Harvard, París-Sorbona i Florència.
És professora agregada interina de Dret Administratiu de la Universitat de
Girona, on va iniciar la seva activitat docent l’any 2003. De l’any 2013 al 2017 va
ser vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació de la
Universitat de Girona. Ha participat en diferents projectes de recerca i
transferència, relacionats amb política mediambiental i cohesió social, dret
urbanístic sostenible i transparència i xarxes de solidaritat en processos de
recuperació de dones víctimes de violència de gènere.
Màster en pràctica jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i
col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
De la seva trajectòria política i institucional en destaca l’escó de diputada al
Parlament de Catalunya en les XII i XIII legislatures. Ha estat cap de llista per les
comarques gironines a les eleccions al Parlament de l’any 2017 i 2021 i portaveu
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Afiliada i membre de l’Executiva Nacional de Junts per Catalunya, va ser
nomenada membre de la Comissió de seguiment de la Consulta del 9 de
novembre del 2014 a Girona.
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Teresa Jordà Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural
Nascuda a Ripoll l’any 1972.
És llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Ha estat alcaldessa de Ripoll (2003-2011) i ha treballat en la política municipal
durant 19 anys, fins que el 2017 es va acomiadar de l’Ajuntament. Ha exercit a
la Federació de Municipis de Catalunya portant polítiques culturals i també ha
treballat pel municipalisme al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Així
mateix, ha estat vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler de Ripoll i
presidenta de la Fundació Guifré.
El 2011, va fer el salt a la política estatal i va passar 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).
Durant la darrera legislatura ha estat consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
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Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
Nascut a Barcelona l’any 1958.
És epidemiòleg. Llicenciat en Medicina i doctor per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública per
l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en Epidemiologia i
Estadística per la Universitat Pierre i Marie Curie de París IV; màster en Atenció
Sanitària basada en l’Evidència per la Universitat d’Oxford i màster en
Epidemiologia i Planificació Sanitària per la Universitat de Gal·les. També ha
estat consultor internacional a l’Amèrica del Sud per a la Unió Europea i
l’Agència Alemanya de Cooperació. És autor de llibres i articles sobre
epidemiologia clínica, planificació sanitària i salut pública.
Ha estat secretari de Salut Pública des de finals de juliol de 2020, un càrrec
que ha compatibilitzat amb el de director gerent de l'Institut Català de la Salut
(ICS), per al qual va ser nomenat el juny del 2018. A més, ha desenvolupat
diferents responsabilitats al sistema de salut de Catalunya. Entre setembre de
2012 fins al gener del 2016 va ser el director de l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de febrer del 2016 i fins al juny de 2018
va ser subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut).
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Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior
Nascut a Barcelona l’any 1968.
És llicenciat en Dret i advocat especialitzat en Dret administratiu, ambiental i en
negociació col·lectiva.
Entre 2005 i 2011 va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú.
Va ser Diputat al Parlament de Catalunya pel PSC de 2012 a 2014 i fundador del
corrent Avancem.
L’any 2016 va ser escollit coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum i
durant el judici contra els presos polítics va ser portaveu de les defenses
jurídiques d’Esquerra Republicana.

11

Violant Cervera Gòdia, consellera de Drets Socials
Nascuda a Lleida l’any 1969.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida l’any 1994, té
diversos cursos de postgraus en gestió i tecnologies de la informació per la
Universitat Oberta de Catalunya.
Funcionària de la Diputació de Lleida com a Tècnica Superior d’Estudis i
Informació, l’any 2018 va ser la responsable de l’oficina del delegat del Govern
a Lleida. Prèviament, entre el 2011 i el 2012, va exercir el càrrec de directora
general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i
Família.
Diputada del Parlament de Catalunya entre el 2012 i el 2020, ha estat la ponent
relatora de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes, i de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i
de foment de l'associacionisme.
Va iniciar la seva trajectòria política a la JNC l’any 1989, d’on va ser consellera
nacional i responsable d’organització de Lleida durant els anys 1997-1999. És
afiliada a Junts per Catalunya des del juliol del 2020 i membre de l’executiva
nacional. Militant de Convergència Democràtica de Catalunya des de l’any 1990,
n’és consellera nacional des de l’any 1996, exceptuant un període de quatre
anys. Membre també del Comitè local de Lleida des de l’any 2004 al 2008 i
membre de la ponència “L’aportació de CDC a la refundació del Catalanisme” en
el Congrés de CDC de l’any 2008 i de la ponència “La Transició Nacional” en el
Congrés de CDC de l’any 2012. Responsable de la Federació de Lleida de la
Casa Gran del Catalanisme des de l’any 2008, associada del Partit Demòcrata
Europeu Català des de l’any 2016 fins l’any 2020.
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Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
Nascuda a Barcelona l’any 1969.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, va completar els estudis amb
un postgrau de comptabilitat per a advocats a la Universitat de Barcelona i amb
un mestratge en funció directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
L’any 1989 es va incorporar a la Generalitat de Catalunya, treballant a l’Institut
Català del Crèdit Agrari, depenent del Departament d’Economia. També ha
exercit diversos càrrecs al Departament de la Presidència, a la Direcció General
de Coordinació Interdepartamental.
Entre 2007 i 2016 va ser gerent de l’Institut Català de les Empreses Culturals,
del Departament de Cultura. Ha col·laborat com a professora de la Universitat
Oberta de Catalunya entre 1998 i 2014.
El 19 de gener de 2016 es va incorporar com a directora de Serveis del
Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda. Durant aquests darrers
cinc anys ha format part del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural i del Teatre Nacional de Catalunya, entre altres.
Actualment és Secretària de Política Cultural, Educació i Esports d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
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Lourdes Ciuró Buldó, consellera de Justícia
Nascuda a Reus l’any 1971.
És llicenciada en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i formada en
lideratge en Gestió Pública per IESE.
Des de 2019 ha estat regidora i portaveu del Grup Municipal de Junts a
l’Ajuntament de Sabadell. Anteriorment (2011-2019), havia estat diputada al
Congrés dels Diputats i portaveu a les comissions de justícia, interior, igualtat i
habitatge. També ha exercit com a advocada especialitzada en dret civil, de
família i dret immobiliari–registral (1994-2011).
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Currículum del secretari de Govern
Xavier Bernadí Gil, secretari de Govern
Nascut a Sabadell l’any 1967.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990) i doctor en
Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2002).
La seva trajectòria professional ha transcorregut entre l’àmbit acadèmic i l’àmbit
del govern i la gestió pública. Funcionari del cos de gestió i del cos superior de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha ocupat els llocs de tècnic
superior i de cap de la Secció d’Estudis i Documentació a l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya. El 1996 es va incorporar a la Universitat Pompeu Fabra
com a professor de Dret administratiu en exclusiva i va ser secretari de l’Àrea de
Dret Administratiu i coordinador de l’Observatori de l’Evolució de les Institucions.
En aquest període també va ser assessor extern de l’Institut d’Estudis
Autonòmics i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, coordinador del
Seminari per a l’estudi de la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicable a
Catalunya, vocal de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació
i membre del Consell de Redacció de la Revista de Dret Públic de Catalunya.
Les seves línies de recerca han girat al voltant del dret públic de Catalunya, la
distribució de competències, l’organització administrativa i el dret públic de la
informació. Va dedicar la seva tesi doctoral a la distribució de les competències
d’execució en l’Estat autonòmic i compta amb diverses monografies i altres
publicacions acadèmiques.
L’any 2008 es va reincorporar a la Generalitat com a secretari de la Comissió
Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya.
Posteriorment, va ocupar l’Oficina Tècnica de Suport Institucional i va ser
secretari de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d’Afers
Econòmics i Fiscals i de la Comissió Bilateral d’Infraestructures, etapa que va
culminar com a director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern,
amb rang de director general.
L’any 2016 es va incorporar al Departament de Justícia com a director general
de Dret i d’Entitats Jurídiques, càrrec que ha ocupat fins a l’actualitat. Al
Departament de Justícia també ha estat director del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (2016) i director general d’Afers Religiosos, per
suplència (2020-21). Per raó del càrrec ha estat vicepresident de la Comissió de
Codificació de Catalunya i president del Comitè Assessor de la Mediació. Així
mateix, és membre del Consell Assessor d’Ivàlua, de l’Observatori de les
Fundacions i del Pla Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat.
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