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Fitxa del diputat/ada - Parlament de Catalunya

M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Filiació
Agenda d'avui
Càrrecs
Activitat
Contacte
Biogra a
Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i d'interessos econòmics

Filiació
Dades electorals
Llista Electoral:

Junts per Catalunya

Circumscripció:

Circumscripció electoral de
Barcelona

Partit Polític:

Partit Demòcrata Europeu
Català

Adscripció
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya. Membre. Alta:
29.01.2018.

Agenda d'avui
No s'han trobat esdeveniments per avui
Més esdeveniments

Càrrecs parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT).
Membre. Alta: 31.05.2018, BOPC, 93.
https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1176&p_legislatura=#biografia

1/3

19/9/2018

Fitxa del diputat/ada - Parlament de Catalunya

Més informació

Activitat
Iniciatives
Intervencions
Vídeos de les intervencions

Dades de contacte
Adreces
Blog personal
Pàgina web
Twitter
Correu electrònic

Dades biogrà ques (actualització: 13.04.2018 )
Naixement i residència

Amer (Selva), 29 de desembre de 1962.

Formació i activitat professional

Va cursar estudis de lologia catalana al Col·legi Universitari de Girona. La seva
activitat professional ha estat relacionada amb la comunicació durant gairebé
trenta anys. Va desenvolupar la carrera periodística especialment a El Punt, on
va ser redactor en cap. Va ser director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
Va ser director general de la publicació Catalonia Today, diari català en anglès
que va contribuir a impulsar. Director de la Casa de Cultura de Girona (20022004).

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1176&p_legislatura=#biografia

2/3

19/9/2018

Fitxa del diputat/ada - Parlament de Catalunya

Trajectòria política i institucional

Des del 2006 es dedica activament a la política. Ha estat alcalde de Girona
(2011-2016). Ha estat vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM)
i president de la Comissió de Patrimoni Historicocultural, de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i de l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI). Va ser investit president de Catalunya el 2016. Diputat de
la VIII, la IX, la X i l'XI legislatures (2006-2017). Com a diputat del Parlament, ha
presidit la comissió de cultura i llengua i ha estat membre de les comissions
d'acció exterior i Unió Europea, de la de polítiques de joventut i de la
d'ensenyament durant la tramitació de la Llei d'educació.

Activitat cívica i cultural

Autor del llibre Cata...què. Catalunya vista per la premsa internacional (1994), que
va tenir una seqüela en forma de columna setmanal a la revista Presència.

Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i d'interessos
econòmics
Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament
Declaració de béns
Declaració d'activitats i càrrecs públics
Declaració d'interessos econòmics
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