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El Govern aprova 21 noves construccions i grans 
actuacions en obres en centres educatius per valor de 
més de 98 milions d’euros 
 

 Aquestes actuacions donen resposta a necessitats territorials 
històriques 

 Les obres afectaran 12 escoles, 5 instituts i 4 instituts escola d’arreu 
de Catalunya 

 

El Govern ha aprovat avui, en el marc del Programa d’encàrrecs d’actuacions 
(PEA), un total de 21 noves construccions i grans actuacions en centres 
educatius. Aquestes obres tindran un import total de 98.389.936 euros. 
 

De les 21 actuacions en centres educatius, 12 són noves construccions (6 
dotaran d’un edifici d’obra un centre educatiu en mòduls i 6 substituiran un edifici 
antic amb una nova construcció), 7 són ampliacions i 2 són una reforma integral. 

Pel que fa a la distribució per tipus de centres, 12 de les obres es duran a terme 
en escoles, 5 en instituts i 4 seran a instituts escola, distribuïts arreu de 
Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls 
prefabricats.  

 

Un total de 21 noves actuacions 

Les diferents noves actuacions aprovades avui pel Govern són les següents: 

Actuació Cost 

Institut Voltrera (Abrera). Execució de les obres 

d’ampliació a 4 línies d’ESO i 3 de batxillerat i cicles 

formatius. 

6.761.910€ 

Escola Comtes de Torregrossa (Alcarràs). Execució de 

les obres d’ampliació a 2 línies d’infantil i primària.  

2.198.615€ 

Institut escola Els 30 Passos (Barcelona). Execució de 

les obres d’ampliació de l’escola a un institut escola de 

2 línies d’ESO. 

3.099.803€ 
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Institut escola Teixidores de Gràcia (Barcelona). 

Execució de les obres de nova construcció d’un institut 

escola de 2 línies d’infantil, primària i ESO. 

9.952.000€ 

Escola Mare de Déu de la Candela (Botarell). Execució 

de les obres de substitució d’una escola d’1 línia. 

4.206.798€ 

Institut La Mar de la Frau (Cambrils). Execució de les 

obres d’ampliació a l’institut 3 línies d’ESO i 2 de 

batxillerat.  

2.198.615€ 

Escola Montanyans (Castellet i la Gornal). Execució de 

les obres de nova construcció de l’escola d’1 línia.    

4.206.798€ 

Institut de Cervelló (Cervelló). Execució de les obres de 

nova construcció d’un centre de 3 línies d’ESO. 

6.957.471€ 

Escola Milagros Consarnau (L’Hospitalet de Llobregat). 

Execució de les obres d’adequació a 2 línies d’infantil i 

primària. 

3.293.797€ 

Institut de Cappont (Lleida). Execució de les obres de 

construcció d’un centre de 3 línies d’ESO. 

6.957.471€ 

Escola Joan Coromines (Mataró). Execució de les obres 

de nova construcció d’una escola de 2 línies. 

7.210.478€ 

Escola Heurom (Perafita). Execució de les obres de 

substitució de 2 unitats.   

1.561.562€ 

Institut escola Virolet (Sabadell). Execució de les obres 

d’ampliació a 2 línies d’ESO. 

3.459.619€ 

Institut Narcisa Freixas i Cruells (Sabadell). Execució de 

les obres de nova construcció de l’institut de 3 línies 

d’ESO i 2 de batxillerat 

8.369.178€ 

Escola Carles III (la Ràpita). Execució d’adequació de 2 

línies d’infantil i 3 de primària 

3.840.347€ 

Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer). 

Execució de les obres de substitució  

4.206.798€ 

Institut escola La Tordera (Santa Maria de 

Palautordera). Execució de les obres d’ampliació a 2 

línies d’ESO 

3.293.797€ 
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Total: 98.389.936€ 

 

Al marge de les inversions per actuacions en centres aprovades avui pel 
Govern, el Departament d'Educació té en marxa obres en 65 escoles, instituts i 
instituts escola arreu de Catalunya, amb una inversió de més de 700 milions 
d’euros previstos fins l’any 2029.  

 

 

 

Escola Bora Gran (Serinyà). Execució de les obres 

d’ampliació del centre a 1 línia de primària. 

2.198.615€ 

Escola Oliveres Mil·lenàries (Ventalló). Execució de les 

obres de substitució del centre de 6 línies de primària.  

2.352.801€ 

Escola Torre d’en Reig (Vilabertran). Execució de les 

obres de substitució i ampliació d’un centre d’1 línia de 

primària 

4.427.639€ 

Escola Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès). 

Execució de les obres de substitució del centre de 2 

línies.  

7.635.824€ 
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El Govern demana a l’Estat el traspàs de les 
competències dels examinadors dels carnets de 
conduir 

 Interior presenta un informe al Govern sobre les dificultats existents  
a conseqüència dels dèficits en el servei d’examinadors 

El Departament d’Interior ha presentat al Govern un informe sobre les dificultats 
existents a Catalunya per a l’obtenció del permís de conduir, a conseqüència 
dels dèficits en el servei d’examinadors que presta l’Administració de l’Estat, i 
propostes de solució. 

Actualment, a Catalunya hi ha una llista d’espera de 65.148 persones per 
examinar-se de les pràctiques i poder obtenir el permís de conduir. A més, s’ha 
produït una centralització en les capitals de província, fet que provoca que els 
alumnes de diferents comarques catalanes s’hagin de desplaçar per poder 
realitzar els exàmens teòrics i pràctics.   

L’any 2015, la Dirección General de Tráfico (DGT) es va comprometre a 
incrementar les plantilles de personal examinador, que s’havia de repartir entre 
tots els centres de l’Estat, per poder atendre l’excés de demanda. Aquest 
compromís legislatiu no s’ha complert. El retard en l’obtenció del permís de 
conduir i la falta d’examinadors restringeix el dret a la mobilitat dels catalans i 
les catalanes i limita, entre altres, les oportunitats laborals de la població de 
Catalunya. 

Per aquest motiu, el Departament d’Interior ha elaborat algunes propostes de 
solució que consisteixen a oferir a la DGT un acord de col·laboració amb 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni o encàrrec 
de gestió amb el Servei Català de Trànsit, per reforçar el nombre d’examinadors 
a Catalunya i per tornar a posar en funcionament tots els centres comarcals on 
es poden examinar els alumnes.  

D’altra banda, també es proposa demanar a la DGT que delegui la gestió dels 
examinadors en el Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior i, per 
últim, sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs a la Generalitat de les funcions i 
els recursos suficients per exercir la competència dels examinadors del permís 
de conduir. 

El Servei Català de Trànsit, com a autoritat del trànsit a Catalunya, pot assumir 
el traspàs del cos d’examinadors de la DGT i realitzar els exàmens per a 
l’obtenció del permís de conduir. 
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El Govern aprova el Decret de reestructuració de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya   

 Amb la incorporació dels Agents Rurals al sistema de seguretat 
pública del país, és necessari organitzar la formació integral 
d’aquest cos  

El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, atesa la incorporació dels Agents Rurals al Departament 
d’Interior, que fa necessari organitzar la formació integral d’aquest cos 
construint un model sinèrgic amb la formació de la resta de col·lectius 
professionals.  

La nova estructura de l’ISPC incorpora llocs i àmbits d’actuació propis i 
específics del Cos d’Agents Rurals, per garantir un tracte coherent d’aquest cos 
amb la resta d’operadors del sistema de seguretat pública i, sobretot, 
consonants amb la formació que reben els cossos de policies i bombers de 
Catalunya. 

Amb aquesta reestructuració, es produeixen canvis significatius en la 
Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic per tal de distribuir les 
càrregues de treball de manera adequada i proporcional als efectius 
disponibles. 

D’altra banda, la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i 
Gestió del Coneixement passa a anomenar-se ara Subdirecció General 
d’Estudis Universitaris, Recerca i Innovació, en consonància amb la necessitat 
de donar preponderància a la innovació com a motor de canvi. Cal que els 
operadors del sistema de seguretat i emergències estiguin preparats per als 
reptes que la societat d’avui planteja. 

Així doncs, a partir de l’aprovació d’aquest decret l’Institut de Seguretat Pública 
estarà estructurat de la següent manera: 

 
a) L'Escola de Policia de Catalunya. 
b) L'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Catalunya. 
c) La Subdirecció General d’Estudis Universitaris, Recerca i Innovació. 
d) La Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic. 
e) El Servei de Selecció i Avaluació. 
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El Govern aprova el programa temporal per a l’execució 
i la gestió del bo social tèrmic 

 La campanya compta enguany amb un pressupost de 17,5 milions 
d’euros per a les llars en situació de vulnerabilitat 

El Consell Executiu ha aprovat avui el Programa temporal per a l’execució i la 
gestió dels pagaments del Bo social tèrmic a Catalunya. L’objectiu és dotar la 
Direcció General d’Energia dels recursos humans necessaris per garantir 
l’eficàcia en la gestió d’aquests ajuts per a llars en situació de vulnerabilitat, de 
manera que puguin fer front a les despeses en energia que suposen l’aigua 
calenta, la cuina i la calefacció. Per això, el Programa preveu la incorporació de 
quatre persones durant un període de tres anys per atendre la urgència i 
accelerar l’arribada d’aquests ajuts als seus perceptors, i al mateix temps 
garantir el funcionament ordinari de la Direcció General d’Energia. 

L’increment del preu del gas, del gasoil i del butà ha afectat molt especialment 
les famílies més vulnerables, i n’incrementa el risc de pobresa energètica. A 
Catalunya, la campanya del bo social tèrmic referenciada a l’any 2021 i que es 
du a terme enguany beneficia 100.219 llars, i compta amb un pressupost de 
17,5 milions d’euros. L’import del bo social tèrmic oscil·larà entre els 82 i els 373 
euros, en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de la climatologia de la 
seva ubicació. 

El bo social tèrmic és un programa de concessió directa d’ajuts destinats a 
pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, pel que 
fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina. Aquesta 
actuació contra la pobresa energètica s’integra en el procés de transició 
energètica que ha iniciat Catalunya i que compta amb la justícia i amb el 
compromís de no deixar ningú enrere com un dels seus eixos vertebradors. 
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El Govern signa un acord de consorci amb 26 territoris 
de la UE per millorar la cooperació descentralitzada 
europea 

 L’Executiu participa d’un projecte coordinat pel Consell de 
Municipis i Regions d’Europa per enfortir la col·laboració en 
polítiques de desenvolupament 

 Catalunya forma part des del 2013 de Platforma, una coalició de 
governs de diferents territoris de la UE actius en matèria de 
cooperació al desenvolupament 

El Govern ha aprovat signar un acord de consorci amb 26 governs locals i 
regionals de la Unió Europea i altres actors de la cooperació descentralitzada 
europea, com federacions de municipis, en el marc d’un projecte europeu que 
pretén enfortir la col·laboració per millorar l’eficàcia de les seves polítiques de 
desenvolupament. Es tracta del projecte ‘Treballant plegats per apoderar els 
governs locals i regionals per a una governança millorada i per uns resultats de 
desenvolupament més efectius als països de la UE’, coordinat pel Consell de 
Municipis i Regions d’Europa (CMRE) i subvencionat per la Comissió Europea. 
Aquesta subvenció europea es fa en el marc de Platforma, una coalició de 
governs de diferents territoris de la UE actius en matèria de cooperació al 
desenvolupament i que articula la cooperació descentralitzada europea. 

La fase actual del projecte té una durada de dos anys i compta amb una dotació 
econòmica de 3,2 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea finança un 
80% i els socis, entre ells el Govern, el 20% restant. Entre els objectius de la 
iniciativa destaca el foment del treball en xarxa per a la millora de les pràctiques 
actuals en matèria de cooperació descentralitzada, és a dir, aquelles iniciatives 
de cooperació internacional que es despleguen des de governs locals i 
regionals. També destaca la voluntat d’enfortir la incidència d’aquests actors en 
la política de desenvolupament de la UE i les agendes globals. 

El projecte desplega diverses activitats i la Generalitat de Catalunya és la 
responsable d’executar-ne algunes per l’interès que suposen per a la 
cooperació catalana. En aquest sentit, Catalunya lidera un projecte relatiu a la 
millora de la comptabilització dels recursos d’Ajut Oficial al Desenvolupament 
(AOD) per part d’administracions subestatals i un altre de capacitació del 
personal de regions sòcies en matèria de relacions exteriors i accés al 
finançament internacional. 

A través d’aquesta iniciativa en el marc de Platforma, la Generalitat pot 
intercanviar bones pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament 
amb els diferents socis, però també pot fer seguiment, entre altres, dels debats 
europeus sobre els instruments financers de la cooperació descentralitzada o 
dels posicionaments comuns d’aquests actors descentralitzats sobre els debats 
internacionals en matèria de desenvolupament. 
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A través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, Catalunya 
forma part de Platforma des de l’any 2013, participant activament en diversos 
projectes i trobades. Aquesta participació li ha permès tenir un contacte més 
directe amb els actors i les institucions europees, i aprofundir en la relació amb 
les xarxes i els agents públics de cooperació més actius a Europa, així com 
establir noves aliances i desplegar el propi lideratge català. Dins del projecte 
actual, Catalunya aportarà 20.000 euros per contribuir al funcionament del seu 
secretariat. També és exemple de la implicació catalana a Platforma la recent 
intervenció del director general de Cooperació al Desenvolupament, Josep 
Desquens, a la reunió del Consell Polític de Platforma celebrat a Estrasburg. 

https://twitter.com/cooperaciocat/status/1501565202998960132?s=20&t=cePw0R1a8K0tb2hpXkLLyQ
https://twitter.com/cooperaciocat/status/1501565202998960132?s=20&t=cePw0R1a8K0tb2hpXkLLyQ
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El Govern aprova el Decret dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial corresponent al currículum 
de nivell bàsic i avançat de diversos idiomes 

 L’objectiu és capacitar l’alumnat, a través de les EOI, per a l’ús 
adequat de l’idioma fora de les etapes ordinàries del sistema 
educatiu i fomentar el plurilingüisme 

El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableixen els currículums de 
nivell bàsic (A2) i de nivell avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim 
especial de diversos idiomes. L’objectiu és capacitar l’alumnat, a través de les 
Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), per a l’ús adequat de l’idioma fora de les 
etapes ordinàries del sistema educatiu i fomentar el plurilingüisme. El mes de 
març passat el Govern ja va aprovar el decret relatiu al nivell intermedi. 

Pel que fa al currículum del nivell bàsic A2, s’estableix l’actualització en els 
idiomes següents: alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol per 
estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i 
xinès. En el nivell avançat C1 i C2, s’actualitzen les llengües següents: alemany, 
anglès, català, espanyol per a estrangers, francès i italià. 

Decret per a les EOI 

Amb el Decret de nivell intermedi aprovat al març, es va proveir les escoles 
oficials d'idiomes d'un nou document que concreta, en el context de Catalunya, 
la normativa curricular de caràcter estatal que el Ministeri d’Educació i Formació 
Professional va publicar l'any 2017 a través del Reial Decret 1041/2017.  

Aquest nou currículum va suposar un nou enfocament per a l'ensenyament i 
l'aprenentatge de les llengües, un nou concepte d’habilitat lingüística i la 
introducció del concepte de mediació lingüística. Alhora, està alineat amb el 
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell 
d’Europa, publicat el 2001 i actualitzat el 2018 mitjançant el Volum 
Complementari. 

La normativa estableix l'estructura i continguts curriculars dels diversos idiomes 
i el pla d’estudis corresponent. També inclou indicacions per a l’elaboració de 
les programacions didàctiques, així com els requisits d’accés als estudis, les 
modalitats d’ensenyament i les especificacions de les proves de certificació. 
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400 persones participen en la consulta pública de 
l’Avantprojecte de llei contra el racisme 

 Els resultats del procés s’han organitzat al voltant de tres eixos: el 
racisme estructural i les seves manifestacions, el racisme 
institucional i el racisme social 

 Durant el mes d’octubre, es realitzaran quatre sessions addicionals 
de debat i reflexió al voltant de qüestions com les violències 
masclistes, els drets sexuals i reproductius, la participació política, 
l’ús de l’espai públic i la seguretat 

El Govern ha aprovat l’Informe sobre el procés participatiu de l’Avantprojecte de 
llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions. Es tracta d’un 
document que recull tota la tasca duta a terme per l’Executiu des de l’aprovació, 
el passat 7 de desembre, de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la 
norma. Des d’aleshores, s’ha celebrat una àmplia consulta pública, que ha 
comptat fins ara amb la participació de més de 400 persones.  

En el procés, impulsat i liderat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, s’hi han 
implicat representants de col·lectius i associacions integrades per persones 
afectades pel racisme; professionals de l’administració pública local, 
especialment dels serveis vinculats a població migrada i racialitzada; 
professionals del tercer sector social, sobretot d’entitats vinculades a la població 
migrada i racialitzada, i persones a títol individual, principalment, persones 
racialitzades. 

Les aportacions han estat recollides per diverses vies, tant de manera 
telemàtica com presencial. En línia, s’han dut a terme 10 sessions de reflexió i 
debat amb persones expertes en diferents temàtiques (protecció a les víctimes 
de racisme, mercat laboral i ocupació, educació, cultura, memòria històrica, 
justícia, habitatge i salut); també ha estat possible contribuir al procés a través 
del portal Participa Gencat i la bústia antiracisme.igualtat@gencat.cat. 
Presencialment, s’han realitzat fins ara 16 sessions en diferents punts del país 
(Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Manresa, Tortosa, Cornellà de Llobregat 
i Vilanova i la Geltrú). D’aquestes, 3 han estat enfocades a qüestions 
específiques: islamofòbia, educació i antigitanisme. Al llarg del procés, s’ha 
tingut una cura especial perquè els debats es poguessin donar en espais de 
seguretat i amb l’aplicació d’una metodologia lliure de racisme, masclisme o 
classisme. 

Durant el mes d’octubre, es preveu portar a terme encara 4 sessions temàtiques 
més, dues de presencials (una amb jovent racialitzat i una altra amb dones 
migrades racialitzades, per poder abordar qüestions com les violències 
masclistes o els drets sexuals i reproductius) i dues de telemàtiques (per 
debatre sobre temes relacionats amb la participació política, l’ús de l’espai 
públic i la seguretat). 

mailto:antiracisme.igualtat@gencat.cat
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Racisme estructural, institucional i social 

A partir del procés participatiu, s’ha treballat en una sistematització i anàlisi de 
les aportacions, que inclou també la viabilitat de la seva traducció normativa, 
tenint en compte les competències de la Generalitat de Catalunya. A més, la 
Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ha estat elaborant dos 
documents que fonamentaran la redacció de l’Avantprojecte: un document 
d’anàlisi comparada de la legislació d’altres països que han abordat el racisme, 
i un document d’anàlisi sobre l’impacte que hauria de tenir la norma sobre el 
conjunt de l’ordenament jurídic català. 

Els resultats del procés participatiu s’han organitzat al voltant de tres eixos. En 
primer lloc, el del racisme estructural i les seves manifestacions. La consulta ha 
posat en relleu que les persones afectades pel racisme molt sovint viuen amb 
impotència i silenci els actes racistes, que estan normalitzats. Això fa necessari 
un compromís institucional amb la promoció de relats i polítiques públiques que 
desarticulin imaginaris i simbologies que continuen sostenint el racisme.  

El segon eix se centra en el racisme institucional, de les administracions 
públiques i del marc normatiu. Engloba pràctiques i normes que resulten 
discriminatòries envers les persones racialitzades, i que van més enllà de les 
polítiques migratòries i l’estrangeria, ja que són presents en molts altres àmbits 
com l’educació, la seguretat pública, la salut, l’habitatge, el món laboral, la 
justícia o la gestió pública de la diversitat religiosa.  

Per últim, el tercer eix amb què s’han treballat les aportacions de la consulta és 
el del racisme social, que inclou els missatges i discursos discriminatoris i d’odi. 
El racisme social es concreta en actituds i comportaments discriminatoris en 
l’espai públic, que es tradueixen en una vulneració del dret de les persones 
racialitzades a gaudir de la seva vida en societat en igualtat de condicions 
respecte de les persones blanques.  
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El Govern declara la Casa Bofarull, als Pallaresos, BCIN 
en la categoria de Monument Històric 

 L’edifici, una casa pairal del segle XIV, va ser reformada entre els 
anys 1913 i 1933 per l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol  

El Govern ha aprovat, a proposta de la consellera de Cultura, declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, la Casa 
Bofarull, als Pallaresos, a la comarca del Tarragonès, i delimitar el seu entorn 
de protecció. El Govern estableix així els mecanismes per fer efectiva la 
protecció del Monument Històric i atorgar-li la màxima categoria de 
reconeixement com un dels béns més rellevants de Catalunya. 

La Casa Bofarull és una edificació pairal, del segle XIV, que es va anar 
conformant al llarg del temps. Entre els anys 1913 i 1933, l’arquitecte 
modernista Josep Maria Jujol hi va projectar i executar una intervenció, que és 
la que precisament atorga singularitat a l’edifici.  

Les germanes Bofarull, propietàries de la casa, van encarregar a Jujol l’any 
1913, a més de la restauració de la coberta, una reforma integral de la masia 
amb dues finalitats: dotar-la de nous usos complementaris necessaris per al 
funcionament diari de la masia, i posar-la al dia amb una reforma interior. A 
partir d’aquí, Jujol posa en funcionament tot l’imaginari creatiu vinculat al món 
rural i al paisatge característic del Camp de Tarragona: els cromatismes de llum 
en cada estació de l’any, les eines i estris de forja, els camps de vinyes, els 
insectes i la naturalesa en si.  

Les dues intervencions més rellevants que Jujol va fer a la masia van ser: la 
façana sud d’estil neo-mossàrab, amb una galeria correguda que presideix els 
camps de vinyes, i la intervenció en la torre-mirador coronada amb un àngel de 
la guarda. 

La intervenció va mantenir les característiques de la masia tradicional catalana. 
Concretament, i des de la idea d’agregació en el temps de les construccions 
intervingudes per l’arquitecte Jujol, es consideren monument les edificacions 
següents: la casa pairal inicial amb el seu garatge; la casa de l’administrador; 
la casa dels temporers veremadors; el molí d’oli i el safareig, i l’estable. 

La Casa Bofarull compta amb béns mobles que es vinculen a l'immoble: portes, 
mobles de cuina, llars de foc, bancs, làmpades, moble tocador, cadires, moble 
cosidor, sofàs, chaise longue, revisters i  aplics. 

La delimitació de l'entorn de protecció al voltant de la Casa Bofarull permet 
garantir la conservació del lloc i del seu entorn proper i assegurar el seu control 
i coherència, amb la inclusió de les finques que estan en contacte amb el 
monument, sigui físicament o visual. 
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Es tracta d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dona 
suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l'estudi del 
monument. Per això, entre altres aspectes, cal que en aquest àmbit es vetlli per 
la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles 
edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. 
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NOMENAMENTS 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

Carles Armengol Siscares, director general d’Afers Religiosos  

Nascut a Barcelona l’any 1960. 

Llicenciat en Pedagogia, diplomat en Magisteri i màster en Pensament Social 
de l’Església. Responsable d’anàlisi i relació amb les confessions religioses a 
la Direcció General d’Afers Religiosos des de l’any 2019. Secretari del Consell 
Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. President 
de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.  

Ha estat director de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) i 
de les escoles universitàries d’Educació social i Treball social de la Universitat 
Ramon Llull i secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. Va promoure el reconeixement de la formació d’educadors social 
com a estudis universitaris. També va ser cap de secció de comunicació, relació 
i estudis de la Direcció General de Joventut. 

Desenvolupa una intensa activitat cívica i social des de diferents entitats: 
president de la Lliga; vicepresident de la Fundació Escoles Parroquials; membre 
de la Junta del Grup Sant Jordi de Drets Humans i de l’Associació José Ramón 
Zudaire de cooperació amb Hondures; membre del patronat de la Fundació 
Quatre Vents per a la petita infància del Raval i del grup Ecologia i justícia de 
Justícia i Pau, entre d’altres. Promotor i coautor del document interconfessional 
“El fet religiós en la Catalunya del futur”, presentat al Parlament de Catalunya 
el febrer de 2017. 

Ha publicat diverses obres, les darreres dedicades a l’educació per a un estil de 
vida sostenible socialment i ecològica. El seu llibre Canviar el consum per 
canviar la vida va ser premi Joan Profitós d’assaig pedagògic 2019, premi 
instituït per la Fundació Joan Profitós i la Societat Catalana de Pedagogia, 
entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Eva Pomares Latorre, directora general de Difusió 

Nascuda a Barcelona l’any 1970. 

Llicenciada en Ciències de la Informació i postgrau en comunicació sociolaboral 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Des del maig del 2022 i fins a l’actualitat, ha estat directora de Comunicació i 
membre de la junta directiva d’Hortec Cooperativa. Del 1996 al 2022 va ser 
periodista redactora al diari El Punt Avui. També ha participat com a analista i 
tertuliana a diferents mitjans de comunicació: CCMA, Ser Catalunya, Ràdio 
Estel, 8TV, Rac1. 
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Membre assessora de la Plataforma Seguretat Alimentària i Mitjans (SAM), de 
l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l'Observatori de la Comunicació 
Científica de la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat per millorar la 
comunicació en qüestions alimentàries (2008-2013). També ha fet tasques 
d’assessorament a projectes, entitats i campanyes de comunicació locals de la 
Conca de Barberà. 

Ha col·laborat amb les publicacions El Triangle (1994), El Temps (1994) i 
Descobrir Catalunya (1998-1999).  

L’any 2001 va rebre el Premi de Periodisme Mañé i Flaqué, modalitat de 
comunicació local, i el 2002 el Premi de Periodisme Jaume I. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

Josep M. Aguirre i Font, director general del Patrimoni 

Nascut a Figueres l’any 1981.  

És doctor en Dret per la Universitat de Girona (UdG) i professor agregat de Dret 
Administratiu a la mateixa facultat. Fins ara, ha estat Delegat del Rector per a 
l’Administració Electrònica i la Transformació Digital a la UdG i coordinador del 
Màster en Gestió i Dret Local. Anteriorment, va ser coordinador del Grau en 
Turisme de la UdG (2019-2021) i secretari de la Facultat de Turisme de la UdG 
(2016-2019).  

Ha compaginat la seva trajectòria acadèmica i científica amb el 
desenvolupament d’altres tasques professionals: assessor jurídic a la Diputació 
de Girona (2007-2011), membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat-
Generalitat (2009-2011), advocat administrativista (2012-2015) i membre de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, des del 2014. 

En l'àmbit de la investigació ha desenvolupat projectes vinculats a l'urbanisme, 
la cohesió social, el medi ambient i els seus efectes sobre el canvi climàtic. En 
aquest sentit, també ha participat en projectes europeus vinculats al turisme i al 
canvi climàtic, entre ells el Models of Integrated Tourism in the Mediterranean 
Plus o el Curricula development on Climate Change Policy and Law.  
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DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I UNIÓ EUROPEA 

Miquel Royo Vidal, secretari d’Acció Exterior del Govern del Departament 
d’Acció Exterior i Unió Europea 

Nascut a Barcelona l’any 1988. 

És llicenciat en Relacions Internacionals per la Universitat de Birmingham i té 
un Màster en Estudis Europeus per la London School of Economics and Political 
Science. 

Dins la seva trajectòria professional, destaca la seva tasca al Parlament 
Europeu com a assessor i coordinador del grup d’assessor locals dels 
eurodiputats d’Esquerra (2016-2018). Prèviament, havia treballat en l’àmbit 
privat per a empreses multinacionals. 

El novembre de 2018 va ser nomenat delegat adjunt de la Delegació del Govern 
davant la Unió Europea, càrrec que va desenvolupar fins a l’abril del 2020. 
D’abril del 2020 a juliol del 2021, va exercir com a director general d’Afers 
Globals. Durant aquesta legislatura, ha desenvolupat tasques d’assessor en 
polítiques internacionals a l’Oficina d'Estratègia i Comunicació del President i 
del Govern. Anteriorment, de juny a novembre del 2018, va ser assessor del 
gabinet del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

 

Rafel Caballeria Perramon, director general de la Catalunya Exterior del 
Departament d’Acció Exterior i Unió Europea 

Nascut a Granollers l’any 1965.  

Llicenciat en Comunicació Audiovisual, Diplomat en Gestió i Administració 
Pública i amb estudis d’Humanitats. Ha cursat formacions en gestió de 
subvencions, contractació pública, avaluació de serveis públics, estructures 
organitzatives eficients i procediment i tècnica normativa. 

La seva trajectòria professional s’ha centrat els darrers 30 anys a la Generalitat 
de Catalunya i en concret els darrers 25 en l’àmbit de la Catalunya exterior i els 
processos migratoris. En aquesta àrea, ha estat Cap de la Unitat de les 
Comunitats Catalanes a l’exterior i Responsable del programa d’assessorament 
de comunitats catalanes a l’exterior. També ha estat regidor de 
Desenvolupament de l’Organització i de Transparència de l’Ajuntament de 
Cardedeu. 
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Yoya Alcoceba Cruixent, directora general de Cooperació al 
Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea 

Nascuda a Barcelona l’any 1972.   

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB amb un 
màster en Globalització, Desenvolupament i Cooperació per la UB i un postgrau 
en Consultoria Internacional en Desenvolupament Institucional per la UPF. 

Ha dedicat tota la seva trajectòria professional a treballar en el sector de la 
cooperació internacional i el desenvolupament. Destaca la seva tasca en  
diversos països africans i del Pròxim Orient (Marroc, Tunísia, Rwanda, 
Camerun, Mauritània, Senegal, Moçambic, Líban, Palestina…) i amb diferents 
ONGs com Creu Roja Catalunya, Oxfam- Intermon, Mon3, Centre d´Estudis 
Africans, Servei Civil Internacional, entre d’altres. Des del 2006, està dedicada 
a aquesta mateixa tasca des de l’administració pública a l´Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament.  

Ha estat docent en diversos màsters i postgraus en matèria de cooperació 
internacional i desenvolupament a la UdG, UAB, UPC, i ha dut a terme tasques 
d´assessorament relatives a la formulació de projectes de desenvolupament 
amb la Unió Europea.  

 

Anna Dotor Casals, directora general de l’Acció Exterior del Departament 
d’Acció Exterior i Unió europea 

Nascuda a Barcelona el 1981. 

És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té un Màster en 
Relacions Internacionals per la Universitat de Nottingham (Anglaterra), un 
Màster en Diplomàcia i Acció Exterior per l’IBEI i Diplocat i un postgrau en Dret 
de la Unió Europea per la Universitat de Barcelona. 

Des del 2008, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de les 
relacions internacionals a l’administració pública. Des del 2017, va ser cap del 
Servei de Gestió i Seguiment de les Relacions Exteriors i, des del 2020, cap del 
Servei de Relacions Bilaterals, càrrec que ocupava fins avui. 

Anteriorment, havia treballat a la Direcció General de Relacions Exteriors (2013-
2017) i a l'àrea de Comunitats Catalanes a l'Exterior (2008-2013). 

És funcionària de carrera. 
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

Blanca de Gispert, directora de Serveis 

Nascuda a Barcelona el 1975. 

És llicenciada en Administració i Direcció d'empreses (ADE) a la Universitat 
Ramon Llull (1997) i té el Postgrau en Econòmiques per la Fordham University 
de Nova York (1996). És funcionària del cos d'auditors de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya des del 2007 i del cos d'interventors de la Generalitat de 
Catalunya des del 2008. 

Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha estat auditora a la Generalitat 
de Catalunya entre 2002 i 2004 i auditora a la Sindicatura de Comptes del 2004 
al 2008. Entre 2008 i 2020 ha treballat d’interventora en diferents organismes i 
departaments de la Generalitat de Catalunya, com ara l’Institut Català de la 
Salut (ICS), el Departament de Cultura, l’Agència Tributària Catalana (ATC), el 
Departament d'Interior o el Servei Català de Trànsit, entre d’altres. 

També ha ocupat el càrrec de subdirectora general de Gestió Econòmica del 
Departament de Justícia (2020-2021) i del Departament d'Educació (2021-
2022). 

  

DEPARTAMENT D’INTERIOR 

Marta Roca i Fina, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Nascuda a Barcelona l’any 1960.  

És llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Té 
un Postgrau en Gestió de la Formació a les Organitzacions (UB) i un Mestratge 
en Funció Directiva (EAPC). 

Ha desenvolupat tota la seva carrera professional com a funcionària de la 
Generalitat de Catalunya. El 1992 va iniciar la seva activitat en l’àmbit de la 
planificació i gestió de la formació i el coneixement en seguretat, primer a 
l’Escola de Policia de Catalunya i posteriorment a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, on ha exercit diferents responsabilitats. Ha estat cap del Servei 
de Coordinació Docent (1998-2010), cap del Servei de Formació Bàsica (2010-
2012), responsable de Formació Universitària (2012-2016) i des del 2016 
subdirectora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió del 
Coneixement. 
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Anteriorment, també havia estat als Departaments de Treball, Presidència i 
Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

Marta Cassany i Virgili, directora general de Protecció Civil  

Nascuda a Tarragona l’any 1970.  

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, té un Màster en Gestió i 
Dret Local (UAB) i un Màster universitari en Dret Ambiental per la Universitat 
Rovira i Virgili, programa de Doctorat en Dret. Així mateix, compta amb un 
Postgrau Universitari en Gestió Gerencial Local i Funció Directiva (UAB) i un 
Postgrau en Gestió de Personal al servei de les Entitats Locals (UAB).  

Cassany ha desenvolupat tota la seva carrera professional a la Generalitat de 
Catalunya. Va iniciar-se com a tècnica dels Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament de Justícia. Posteriorment, va treballar com a tècnica del Gabinet 
Jurídic a Tarragona del Departament de la Presidència i secretària del Jurat 
d'Expropiació de Catalunya. Més tard, va ser cap de secció de gestió 
econòmica, obres i manteniment dels Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament de Justícia. També ha estat jurista del Centre Penitenciari de 
Tarragona i gerent del Centre Penitenciari d'homes de Barcelona.  Ha treballat 
com a cap del Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; com a directora dels Serveis 
Territorials a Tarragona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
com a secretària d'Afers socials i Famílies del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. En l’actual legislatura ha estat directora dels Serveis 
Territorials del Departament d’Interior a Tarragona. 

Imparteix classes com a professora associada de Dret Administratiu a la 
Universitat Rovira i Virgili i és formadora interna de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

Marc Sanglas i Alcantarilla, secretari de Mobilitat i Logística del 
Departament de Territori  

Nascut a Barcelona l’any 1971.  

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tasca 
professional s'ha desenvolupat en l'àmbit del dret administratiu, especialment 
en dret local i dret electoral. 
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Ha estat regidor de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall des del 1995 fins al 
2009, on ha ocupat diverses responsabilitats de govern, entre elles la 
d’urbanisme i primer tinent d’alcalde.  

Diputat del Parlament de Catalunya des de finals del 2010 i fins a finals del 
2020, ha estat portaveu d’ERC a la Comissió de Territori del Parlament, àmbit 
que abasta temes d’urbanisme, mobilitat i medi ambient.   

Durant la seva etapa parlamentària, Sanglas ha estat diputat relator de la Llei 
d’Ordenació i Protecció del litoral, aprovada el 2020, i ha participat en la 
redacció d’una desena de lleis, entre les quals la modificació de la Llei 
d’urbanisme, la de finançament del transport públic, la de l’impost sobre les 
emissions contaminants de l’aviació comercial i l’energia termonuclear, i la de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 

Des del juny de 2021 i fins a l’actualitat, era director general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. 

Joan Masferrer i Sala, director general d’Estratègia Territorial  

Nascut a Cardedeu l’any 1976. 

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat d’Enginyeria La Salle 
(URL), ha treballat en el sector audiovisual, de comunicació i fabricants de 
material tècnic de senyalització de trànsit i transports. 

Va ser alcalde de Cardedeu entre 2007 i 2008 i també hi ha estat regidor amb 
diverses responsabilitats fins al 2019: la tramitació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal i modificacions puntuals; el desenvolupament de sectors 
i plans de millora urbana; la redacció d’estudis i plans de mobilitat; plans locals 
d’habitatge i plans directors de diferents àmbits, entre d’altres. 

També ha estat conseller i portaveu del grup d’Esquerra Republicana al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, així com representant d’ERC a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Des del 2019 fins a l’actualitat, ha exercit funcions d’assessorament tècnic al 
Grup Parlamentari d’ERC al Parlament, especialment de l’àmbit territorial i 
ambiental, inclòs l’agroalimentari, a les comissions corresponents i a les 
tramitacions legislatives. 
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DEPARTAMENT DE SALUT 

Carme Bertral López, secretària d'Atenció Sanitària i Participació 

Nascuda a Manresa l’any 1955. 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1982). Diplomada en Sanitat Pública per l’Escola de Salut Pública, va cursar 
també un Màster en Salut Pública per la Universitat de Barcelona. 

Entre el 1983 i el 2016, ha exercit de metgessa d’Atenció Pública Domiciliària 
(APD) i de metgessa d'Atenció Primària a Manresa, Corbera de Llobregat, 
Igualada Rural (Montmaneu i Sant Pere d'Òdena) i Cardona.  

Del 2016 al 2018, ha estat responsable de participació a la Direcció d'Atenció 
Primària del centre corporatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS). En la XII 
Legislatura ha estat secretària d'Atenció Sanitària i Participació. 

 

Ramon Canal Comaposada, director del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) 

Nascut a la Pobla de Segur l’any 1961. 

És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1985). Diploma de Gestió Hospitalària per ESADE (1986). Va obtenir també el 
Diploma Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat de Barcelona 
el 1987. L’any 1988, va cursar el Diploma Curs Direcció Mèdica per la Unió 
Catalana d’Hospitals; entre 1989 i 1991, el Màster en Economia de la Salut i 
Gestió Sanitària per la Universitat de Barcelona i, entre 1995 i 1997, el 
Programa de Doctorat en Salut Pública per la mateixa universitat.  

Pel que fa a la seva trajectòria professional, actualment és el director de l’Oficina 
Tècnica de la Comissió Interinstitucional Nou Clínic de l’Hospital Clínic de 
Barcelona.  

La seva trajectòria també està vinculada al Futbol Club Barcelona. Del 2015 al 
2022, ha estat director de Ciències de l’Esport del FC Barcelona, i del 2006 al 
2015, director dels Serveis Mèdics del club. 

A la Generalitat de Catalunya, el 2006 va ser secretari general del conseller 
primer del Departament de la Presidència, i, entre 2003 i 2006, secretari general 
del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

També ha ocupat diversos càrrecs al Servei Català de la Salut (CatSalut). Així, 
el 2006, va ser gerent d’Empreses Públiques i Consorcis Sanitaris i, entre 2001 
i 2003, gerent de la Regió Sanitària Centre. 
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Ramon Canal també ha treballat a diversos hospitals: entre 1997 i 2001 com a 
director assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; entre 1988 i 1997, 
ha ocupat diversos càrrecs a l’Hospital Mútua de Terrassa: el de director mèdic 
(1992-1997); el de subdirector mèdic (1990-1992), i el d’adjunt de la Direcció 
Mèdica i director del Servei d’Urgències (1988-1990). 

Entre 1986 i 1988, va ocupar també diversos càrrecs a l’Hospital General de 
Catalunya: el de director de l’Àrea de Consultes Externes (1987-1988) i el de 
responsable de la Divisió Mèdica Administrativa (1986-1987). 

Al llarg de la seva vida laboral, Ramon Canal també ha participat en altres 
empreses i consorcis. Ha estat vocal al Consell de Govern de l’Hospital de 
l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (2015); vocal a la Junta de Govern 
de la Mutualitat Quinta Salut l’Aliança (2012); vocal en diversos consells 
d’Administració (2004-2006): de l’Agència Catalana de l’Aigua; de l’Institut 
Català del Sòl; del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació. 
Túnel del Cadí; de l’Agència Catalana de Protecció de Dades; de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya i de TABASA.  

També ha estat president de l’Agència Catalana de Certificació (2004-2006) i 
president del Comitè Executiu del Consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya (2004-2006). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

Joan Torrent i Pérez, director del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 

(CoNCA) 

Nascut a Barcelona l’any 1969. 

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en 
Ciències Empresarials (UB). Direcció administrativa-comptable al Centre 
d’Estudis Financers.  
 
Entre 1991 i 1995, va ser comptable superior de l’Entitat Autònoma 
d’Espectacles i Festes (EAOEF). Posteriorment, del 1996 al 2000, va ocupar el 
càrrec de tècnic superior de l’EAOEF i, del 2000 al 2003,  cap de l’àrea de gestió 
econòmica. Del 2003 fins al 2009, va ser cap d’Administració de l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural (EADC).  
 
A partir del 2004, va gestionar les línies d’ajuts i accions en matèria de la creació 
artística i el pensament contemporanis, actuacions que van ser traspassades al 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) a partir de la seva creació 
i posada en marxa, l’any 2009. 
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Durant el període comprès entre l’any 1991 i l’any 2009, va participar en 
l’administració de la gestió de diferents equipaments i projectes culturals, com 
ara el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya; el Teatre Poliorama; la 
Filmoteca de Catalunya; l’Espai de Dansa i Música de la Generalitat de 
Catalunya; el Centre d’Art Santa Mònica; el centre KRTU; l’organització i 
concessió dels Premis Nacionals de Cultura; activitats en matèria de cultura 
popular i tradicional catalana (Fira de Manresa, Festcat, Aula de Música 
Tradicional i Popular) i altres activitats de promoció i difusió cultural. 
 
Des del 2009 fins a l’actualitat exerceix de cap d’Administració i coordinador 
general del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts  (CoNCA), on du a terme 
tasques gerencials. A més, des del mes de setembre de 2022 ocupa el càrrec 
de director suplent del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). 

 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA 

Amand Calderó i Montfort, secretari de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima 

Nascut a Barcelona l’any 1959. 

Funcionari de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat, ha 
desenvolupat la seva carrera professional als departaments de Benestar Social, 
Justícia, Interior, Vicepresidència i Presidència.  

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Diplomat en 
desenvolupament directiu (2002) per ESADE i màster en direcció pública 
Executive Master in Public Administration (2003-2004). 

Ha estat cap de la Secció de Recursos del Servei Jurídic de la Secretaria 
General del Departament de Benestar Social, cap del Servei de Rehabilitació i 
subdirector general d’Afers Penitenciaris de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris del Departament de Justícia 

Ha estat secretari de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
Barcelona, al Departament de la Presidència. 

De tornada al Departament de Justícia, es va situar al capdavant de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris fins que, en la següent legislatura, el gener del 
2019, va ser nomenat secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima, en el marc de la reestructuració del Departament que va servir per 
agrupar els serveis penitenciaris, la justícia juvenil, les mesures penals 
alternatives a la presó i l’atenció a la víctima sota un mateix àmbit. 

En la darrera etapa, des de juliol de 2021, ha estat coordinador del Sistema de 
Seguretat Pública al Departament d’Interior. 
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Iolanda M. Aguilar i Juncosa, secretària per a l’Administració de Justícia  

Nascuda a Barcelona el 1970. 

És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració; llicenciada en Dret; postgrau 
en Administració Electrònica; Màster Universitari en Administració i Govern Electrònic 
(UOC); Màster en Direcció Pública-EMPA (ESADE) i doctoranda en Dret a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Té una àmplia experiència en l’àmbit del Departament de Justícia, on ha desenvolupat 
diferents càrrecs directius en els darrers anys.  

És funcionària del cos tècnic superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i del cos de tramitació processal i administrativa, en excedència. La major part de la 
seva trajectòria professional està vinculada a l’Administració de justícia i al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, on ha ocupat diversos càrrecs 
de comandament com a cap de l’Àrea d’Inspecció, al capdavant de la Subdirecció 
General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de justícia i com a directora de Serveis. Des de 2018, ha estat directora 
de Serveis del Departament d’Educació. També ha col·laborat com a formadora interna 
a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada, i com a professora col·laboradora del Departament de Ciències 
Polítiques i Dret de la UOC. 

La nova secretària serà la màxima responsable d’adaptar l’Administració de Justícia a 
les necessitats del territori; portar a terme les actuacions de millora per fer-la més 
propera a la ciutadania; dirigir la gestió dels mitjans personals i els recursos materials 
i econòmics d’aquest àmbit i també d’establir les directrius dels programes de 
normalització lingüística, justícia gratuïta, justícia de pau i altres programes de suport 
en l'àmbit de l'Administració de justícia, entre d’altres. 


