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Biografies dels membres de la mesa de l’XI legislatura
Carme Forcadell i Lluís, presidenta
Nascuda a Xerta el 1955.
Llicenciada en filosofia i en ciències de la comunicació i màster en filologia
catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtica d’ensenyament
secundari. Ha treballat com a assessora en llengua, interculturalitat i cohesió
social al departament d’ensenyament de la Generalitat. Ha treballat i col·laborat
en diversos mitjans de comunicació.
Ha estat regidora de l’ajuntament de Sabadell per Esquerra Republicana de
Catalunya.
És membre de la Comissió de la Dignitat, d’Òmnium Cultural i de l’executiva de la
Plataforma per la Llengua, i vicepresidenta de la Plataforma pel Dret a Decidir. Ha
estat presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana.
És autora de diversos llibres de pedagogia, llengua i literatura i d’un diccionari.

Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident primer
Nascut a Castellar del Vallès el 1963.
Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en funció
gerencial de les administracions públiques per ESADE. Va exercir com a advocat
per compte propi durant deu anys.
Diputat al Parlament des del 2003, ha estat vicepresident segon la VIII
legislatura, vicepresident primer la IX i novament vicepresident segon la X. Ha
estat ponent de diverses lleis, com la d’organització territorial o la de l’Oficina
Antifrau, i ponent i redactor de la de transparència.
És militant de Convergència Democràtica de Catalunya, conseller nacional,
membre del comitè executiu nacional i vicesecretari general de coordinació
institucional.
Ha estat alcalde de Castellar del Vallès del 1992 al 2004 i vicepresident del
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Ha estat vicepresident del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

José María Espejo-Saavedra Conesa, vicepresident segon
Nascut a Madrid el 1976.
Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Madrid i màster en dret
concursal. Especialista en dret bancari i de les noves tecnologies. Advocat en
exercici. Durant més de dotze anys va treballar en una entitat financera com a

responsable de l’equip d’assessorament jurídic de la xarxa comercial.
Diputat al Parlament la X legislatura.
És membre del comitè executiu de Ciutadans.

Anna Simó i Castelló, secretària primera
Nascuda als Alamús el 1968.
Llicenciada en filologia catalana i postgraduada en planificació lingüística per la
Universitat de Barcelona. Ha treballat al Consorci per a la Normalització
Lingüística, amb diverses responsabilitats, la darrera com a responsable al Centre
de Normalització Lingüística de Ciutat Vella de Barcelona.
Diputada al Parlament des de la VIII legislatura, n’ha estat vicepresidenta
primera la X.
Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya, membre del consell nacional i de
l’executiva, en què és adjunta a la presidència per a les relacions institucionals.
També n’ha estat secretària de política social, vicesecretària d’acció política i
portaveu. També ha estat presidenta del partit a l’Hospitalet de Llobregat i
portaveu del grup parlamentari.
Ha estat regidora de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i consellera de
benestar i família de la Generalitat, sota la presidència de Pasqual Maragall.

David Pérez Ibáñez, secretari segon
Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1960.
Funcionari de carrera a l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Diputat al Parlament la VI, VII i VIII legislatures, i també la X des del febrer del
2015.
Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, n’és gerent i conseller n acional.
Ha estat regidor, tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal socialista a
l’Hospitalet de Llobregat.

Joan Josep Nuet, secretari tercer
Nascut a Reus el 1964.
Llicenciat en geografia i història per la Universitat de Barcelona.
Secretari general del Partit dels i les Comunistes de Catalunya. Va participar en la
creació d’Esquerra Unida i Alternativa, de què és membre de la comissió nacional
i el consell nacional. També hi ha desenvolupat responsabilitats de política
municipal, organització i acció política. És membre de la direcció, el consell polític
federal, la presidència i l’executiva d’Izquierda Unida Federal, i secretari de
polítiques unitàries i de coordinació de grups parlamentaris d’Izquierda Unida.
Va ser senador pel Parlament de Catalunya i diputat de l’Entesa Catalana de
Progrés i d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa a les Corts
espanyoles.
Afiliat a Comissions Obreres.

Ramona Barrufet, secretària quarta
Nascuda a Juneda el 1959.
Diplomada en magisteri, en llengua francesa i en riscos laborals. Postgraduada en
educació musical i en educació artística i imatge. Ha estat professora de català,
ciències i matemàtiques a diversos centres de secundària de les comarques de
Lleida. Afiliada a la UGT, ha estat enllaç sindical de FETE-UGT a la Universitat de
Lleida, enllaç sindical FETE-UGT en ensenyament concertat i educació especial i
secretària de formació de FETE-UGT a les terres de Lleida.
Diputada al Parlament la IX i X legislatures.
Militant, membre del consell executiu nacional i secretària executiva de formació
de Convergència Democràtica de Catalunya.
És regidora de l’ajuntament d’Arbeca, municipi de què va ser alcaldessa del 2005
al 2007. També ha estat consellera comarcal.

