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Torrent confecciona equip amb
col·laboradors d'Aragonès: els alts
càrrecs nomenats pel Govern
A banda de l'elecció de la periodista de Patrícia Plaja com a portaveu, l'executiu
escull bona part dels professionals que pilotaran les conselleries

La reunió del consell executiu d'aquest dimarts | Rubén Moreno / Govern

Dia de nomenaments al Govern. El més rellevant ha estat el de la periodista Patrícia Plaja,
que serà la nova portaveu del Govern. Però l'executiu de Pere Aragonès també ha validat una
llarga llista d'alts càrrecs que confeccionaran els equips que han de pilotar les conselleries, al
costat de secretaris generals i directors generals. Entre els nomenaments aprovats aquest
dimarts destaquen els del Departament d'Empresa i Treball, que té Roger Torrent com a
conseller. Torrent ha fitxat Albert Castellanos com a secretari d'Empresa i Competitivitat, i
Natàlia Mas com a directora general d'Indústria.
Tant Castellanos com Mas eren col·laboradors estrets d'Aragonès: el primer, com a secretari
general de la conselleria d'Economia i, la segona, com a secretària de Finances Públiques del
mateix departament. Torrent ha decidit compensar la falta d'experiència a la conselleria
d'Empresa i Treball amb perfils experts en la gestió econòmica de l'anterior Govern.
L'expresident del Parlament ja s'havia endut a l'executiu part del seu equip a la cambra catalana:
Oriol Sagrera, el seu anterior cap de gabinet, és el nou secretari general d'Empresa, i Joan
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ja feia al Parlament en les dues últimes legislatures. La llista de nomenaments és llarga.
A Palau hi arriba Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC en l'anterior legislatura, que
ara serà el director de l'Oficina del President. Al seu costat hi tindrà un col·laborador del partit,
amb qui ja pilotava tant la comunicació d'ERC com les campanyes electorals: Carles A. Foguet,
nou director general de Comunicació del Govern.
Al departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Marta Subirà assumirà la
presidència del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat. Entre les
designacions d'alts càrrecs destaca el retorn a l'executiu de Joan Maria Piqué, que va ser cap de
premsa d'Artur Mas i, en l'últim mandat, va assumir responsabilitats tant a l'àrea de comunicació
d'Interior com a la conselleria d'Empresa, com a assessor del conseller Ramon Tremosa.
Piqué, amb una dilatada trajectòria a l'administració de la Generalitat que es remunta a l'època de
CiU, obrirà una altra etapa al Govern com a director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica
de l'Acció Exterior. Estarà a les ordres de la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina.
Al Departament d'Igualtat i Feminismes s'ha designat Meritxell Benedí com a presidenta de
l'Institut Català de les Dones. Al Departament de Salut, el conseller Josep Maria Argimon ha
triat la responsable que assumirà les seves funcions a la secretaria de Salut Pública. Es tracta de
Carmen Cabezas, que ja formava part de l'estructura del departament i treballava amb Argimon.
Cabezas tindrà, doncs, un paper rellevant en les decisions que conduiran a la sortida de la
pandèmia.
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