Govern de la Generalitat
de Catalunya
IX Legislatura

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals i vicepresidenta del
Govern
Nascuda a Barcelona l’any 1959.
Llicenciada en Psicologia. Ha participat en el III Programa de
Liderazgo para la función Publica a IESE.
Joana Ortega és vicepresidenta executiva de Comunicació i
Imatge i Portaveu d'Unió Democràtica de Catalunya, partit en
el qual milita des del 1985. És membre del Comitè de Govern
de UDC i de la seva Permanent. També de la Comissió Executiva Nacional de
la federació de CiU.
Va ser presidenta de l'Institut Català de la Dona (2000) i del Consell de dones
de Catalunya.
Joana Ortega és diputada al Parlament de Catalunya des de la VIII legislatura i
portaveu de la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA).
Entre 1996 i 2007 va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Ortega va ser
regidora executiva del districte de l’Eixample i vicepresidenta de Pro-eixample.
També, vicepresidenta 4a del Consell Comarcal del Barcelonès.
A més, ha estat portaveu de CiU a la Mancomunitat de Municipis i a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
Nascut a Barcelona el 1944.
Doctor en Econòmiques per la Universitat de Minnesota i
llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Valladolid.
També és Doctor Honoris Causa per les universitats d’Alacant,
de Toulouse, HEC (París) i per la Universidad Nacional del Sur
(Argentina).
És catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra i president de la
Barcelona Graduate School of Economics. Va ser catedràtic d’Economia a la
Universitat de Harvard (1981-96) i professor d’Economia i Matemàtiques a la
Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80).
De l’any 2000 al 2003 va ser conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya.
L’any 2005 va ser escollit membre de l’Institut d’Estudis Catalans i el 2008 de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d’Estudis de La Caixa, de la
Junta Directiva del Cercle d’Economia i president del Consell Assessor Científic
de Telefonica Investigación y Desarrollo.
Ha estat guardonat, entre d’altres, amb el Premi Rey Juan Carlos I d’Economia
(1988) i la Creu de Sant Jordi (2006).

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
Nascuda a Banyoles l’any 1951.
És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona i Diplomada en E.G.B., especialitat parvulari, per
l’Escola Universitària del Professorat de Girona. També és
mestra d’ensenyament primari per l’Escola Normal de Girona i
mestra de català per l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
En l’àmbit educatiu, ha exercit de mestra d’educació infantil i de primària, ha
accedit al cos de professors de secundària i ha estat inspectora
d’ensenyament. També ha treballat com a professora de psicopedagogia,
prelectura i preescriptura, i ciències de l’observació a la Facultat d’Educació de
la Universitat de Girona i de polítiques educatives i legislació escolar a la
Universitat Oberta de Catalunya.
En l’àmbit polític, va ser consellera de Benestar i Família (1999-2003),
consellera de Benestar Social, presidenta del Consorci de la Mina i secretària
del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Al Parlament de Catalunya, ha estat diputada de CiU per Girona durant la VII
legislatura i, per Barcelona, durant la VIII legislatura.

Boi Ruiz Garcia
Conseller de Salut
Nascut a Barcelona l’any 1955.
És doctor en medicina i cirurgia per la Universitat de
Barcelona. És també diplomat en gestió hospitalària per
l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona.
Acumula experiència tant en els àmbits de la pràctica clínica
(cirurgia ortopèdica i traumatologia) com en el de la gestió
hospitalària.
Actualment és el President de la Unió Catalana d’Hospitals, entitat de la qual
n’havia estat el director general, i de la Fundació Unió.
Té una àmplia experiència en el sector docent com a professor de programes
de pregrau i postgrau d’economia de la salut i gestió empresarial sanitària a
diferents centres acadèmics i universitaris, com la UAB-Fundació Doctor
Robert; la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya,
ESADE, EADA i UIC.
També ha estat director de la consultora del sector salut Know-How Advisers i
ha desenvolupat múltiples treballs d’assessoria en la implantació de millores en
el sector salut en l’àmbit internacional, algun d’ells impulsat per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS).

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
Nascut a Barcelona l’any 1958.
És enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat
Politècnica de Catalunya i diplomat en Administració
d’Empreses per la Universitat Politècnica de Madrid.
Va ser conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya entre 1999 i 2001 i conseller de Política Territorial i
Obres Públiques entre 2001 i 2003.
Prèviament va ser secretari general del Departament de Benestar Social i
conseller delegat i president del Consell d'Administració d'ADIGSA, empresa
pública de la Generalitat.
Diputat al Parlament de Catalunya des de 2003 i portaveu del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió fins al desembre del 2007.
Ha estat regidor de Parets del Vallès i conseller comarcal del Vallès Oriental.

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Nascut a Barcelona l’any 1958.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1980),
especialitzat en Dret Urbanístic. Diplomat en Institucions
Europees.
Des de 1999 ha estat alcalde de Sant Cugat del Vallès. També
ha estat vicepresident cinquè de la Diputació de Barcelona,
vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i membre de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona.
Des de 1999 i fins a 2006 ha estat diputat del Parlament de Catalunya, formant
part de diferents comissions i actuant com a portaveu de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de
les Empreses Filials.
Entre els anys 1986 i 1999, Recoder va ocupar un escó de CiU al Congrés dels
Diputats a Madrid. Durant dues legislatures, va compaginar l'alcaldia de Sant
Cugat amb un escó al Parlament, on ha actuat de portaveu adjunt del Grup.
D’altra banda, ha estat fundador de la Joventut Nacionalista de Catalunya i
secretari general (1986-1988) i president (1988-1991).

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
Nascut a Sant Just Desvern l’any 1951.
És historiador i, fins ara, productor audiovisual i conseller
delegat d’RBA Audiovisual. Mascarell també ha estat editor,
promotor i gestor de tot tipus d’iniciatives culturals. És
vicepresident primer de l´Ateneu Barcelonès i vicepresident del
Cercle de Cultura (2010).
En l’àmbit polític, va ser conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
l’any 2006. Abans havia estat regidor de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona,
entre 1999 i 2006. Durant aquests anys també va ser regidor del districte de
Gràcia, president de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social i
portaveu del Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Fundador i director de les revistes L’Avenç i Saber, també va presidir
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Llengua Catalana i va ser delegat
general de la SGAE a Catalunya. Entre 1996 i 2006, va ser director-gerent i
president de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
Al llarg de la seva carrera professional, ha desenvolupat projectes com el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Pla de Biblioteques
i el Pla d’Equipaments Culturals de Barcelona. Ha estat membre dels Patronats
del MNAC, el MACBA, el CCCB, l’Auditori de Música de Barcelona i de
l´Orquestra Sinfònica Nacional de Catalunya, del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, de la Biblioteca de Catalunya, de Casa Àsia, de la Ciutat del Teatre,
del Consorci de Comunicació Local, del Gran Teatre Liceu i del Palau de la
Música, entre altres.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Nascut a Lleida l’any 1965.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Va ser conseller de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya entre 2002 i 2003, i director general
d’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya entre
2001 i 2002.
Va ser director general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya entre 1999 i 2001 i delegat territorial del
Departament de Medi Ambient a Lleida.
També ha estat regidor de l’Ajuntament de Lleida i vicepresident del Consell
Comarcal del Segrià.
El novembre de 2003 va ser elegit com a diputat al Parlament de Catalunya i
des de desembre de 2003 ha estat portaveu adjunt del grup parlamentari de
CiU al Parlament de Catalunya, càrrecs que ha exercit fins a la finalització de la
darrera legislatura.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
Nascut a Barcelona el 1956.
És Enginyer Industrial, diplomat en Funció Gerencial a
l’Administració Pública per ESADE i en Direcció a
l’Administració Pública per l’IESE.
Des de 2003, ha estat diputat de CiU al Parlament de
Catalunya. Prèviament, ha ocupat el càrrec de Director
General d’Acció Cívica del Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya (1996-2003), ha estat gerent de l’INCAVOL de la Generalitat de
Catalunya (1993-1995) i funcionari de l’administració local (1981-1992).
En l’àmbit de l’associacionisme, ha estat president de Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Centres d’ Esplai; president del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians i vicepresident de la Fundació Pere Tarrés. També ha estat
fundador de la Coordinadora Catalana al servei de l’infant i membre del
Secretariat de Pastoral de Joventut de Catalunya i les Balears.

Francesc Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Nascut a Vielha l’any 1958.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per aquesta mateixa universitat i llicenciat en Dret per la
UNED.
En l’àmbit docent, és catedràtic d'Economia de la Universitat
Ramon Llull i professor ordinari d'ESADE. Ha estat director del Departament
d'Economia (1992-2000) i dels màsters en Direcció Economicofinancera,
Direcció de Màrqueting i Direcció de Producció i Operacions d'ESADE.
És membre, entre d’altres organismes, del consell editorial dels Annals of
Tourism Research; de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i del
Comitè d'Avaluació de la Community of European Management Schools.
El nou conseller d’Empresa i Ocupació també ha estat director de Consultur,
Consultores Turísticos SA (Grup Editur, actualment Tea-Cegos), economista de
la Direcció General de Programació Econòmica, investigador en la Direcció
General de Política Científica i economista del Departament de Sistemes i
Control del Banc Sabadell.

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Nascuda a Barcelona el 1963.
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Des de 2007 és advocada de l’Estat en cap a Catalunya.
Prèviament havia ocupat el càrrec de cap de l’advocacia de
l’Estat a la Delegació del Govern a Catalunya.
Com a advocada de l’Estat ha format part, en qualitat de vocal, del Consell
d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona i de la Comissió Mixta de
Control de dispositius de Videovigilància a Catalunya.
També ha estat secretària del Consell Rector i de la Comissió Executiva del
Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum
Sincrotró des del 17 de desembre de 2003.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Nascut a La Pobla de Segur l’any 1963.
Germà Gordó és advocat i gerent de CDC des del 2004. Va
ser fundador de la Joventut Nacionalista de Catalunya l’any
1980 i és director de l’Associació Barcelona 2020.
Gordó és diplomat en Estudis Europeus per la Universitat de
Ciències Socials de Grenoble, en Funció Gerencial a les
Administracions Públiques per ESADE, en Control de Gestió per ESADE, en
Funció Directiva a les Organitzacions Públiques i Privades per ESADE i en
Lideratge d’Organitzacions per IESE.
En l’àmbit polític, Germà Gordó va ser cap de Relacions Institucionals del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1988-1993) i
coordinador de la Secretaria General d’aquest Departament (1993-1996).
També va ser secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca (1999-2003) i secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, entre 1996 i 2000.

