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Laura Martínez Portell, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
  
Nascuda a Mataró l’any 1970. 
  
És llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida (1997), té un màster en Gestió i 
Direcció de Recursos Humans pel Centre d’Estudis Financers i un postgrau en Pràctica 
Jurídica pel Col·legi d’Advocats de Mataró. També ha assistit a diversos cursos 
d’especialització en violència de gènere, jurisdicció de menors, consum i mediació 
familiar, civil i mercantil. 
  
Ha exercit d’advocada i de mediadora especialitzada en dret de família, penal i violència 
contra les dones. Des de 2019 fins a l’actualitat ha estat la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones; vicepresidenta segona i diputada de Benestar Social, Salut Pública, 
Consum i Relacions Internacionals a la Diputació de Barcelona; diputada de Salut 
Pública i Consum a la Diputació de Barcelona; coordinadora de Medi Ambient al Consell 
Comarcal del Maresme i tinenta d’alcalde a l’Ajuntament de Vilassar. 
  
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és l’organisme adscrit 
administrativament al Departament de Justícia que té com a funció principal la promoció 
de l’aprenentatge, la recerca i el coneixement en l’àmbit del dret i la justícia, i la missió 
de ser el laboratori d’idees dels organismes públics de la justícia a Catalunya. El centre 
acull també l’Observatori Català de Justícia en Violència Masclista. 
  
 
Yvonne Griley i Martínez, directora general d’Afers Religiosos 
  
Nascuda a Barcelona l’any 1964. 
  
És llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, màster en Funció 
Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE i màster en Funció Directiva per 
l’IESE. Com a directora general d’Afers Religiosos serà la màxima responsable a l’hora 
d’atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya. 
  
Ha estat consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) des de març de 
2014. Des d’aquest organisme ha treballat per fomentar el respecte a les diverses 
opcions i manifestacions polítiques, socials, culturals i religioses de Catalunya, i perquè 
s’apliquessin en els programes audiovisuals les directrius i recomanacions d’aquest 
organisme en matèria de tractament del fet religiós. 
  
La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat sobretot en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, on ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat. Va ser 
directora general de Política Lingüística del Govern de la Generalitat i responsable de la 
gestió de la Direcció General d’Afers Religiosos, en els anys de desenvolupament i 
consolidació estructural d’aquesta Direcció. 



  
També ha estat membre de l’Institut Català de les Dones; de les comissions 
interdepartamentals d’Immigració i del Poble Gitano; del Consell General de Serveis 
Socials i de la Comissió Tècnica del Pla de Mesures de Responsabilitat Social, i 
vicepresidenta del Consell Social de la Llengua Catalana. 
  
Forma part de diverses entitats culturals i socials de Catalunya: la Societat de Llengua i 
Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans; Òmnium Cultural; l’Ateneu Barcelonès; 
Sobirania i Justícia; el Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC) i el Centre 
d’Estudis de les Garrigues, entre d’altres. 
  
Antoni Font i Renom, director general de Memòria Democràtica 
  
Nascut a Sabadell l’any 1964. 
  
És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1990). Va complementar els estudis acadèmics amb el màster en Estudis 
Territorials i de la Població (2017-2018) i l’International Master’s Degree in Landscape 
Intervention and Heritage Management (2018-2019). 
  
Pel que fa a l’experiència professional, Antoni Font ha estat diputat de Convergència i 
Unió al Parlament de Catalunya (2012-2015), assessor local de l’oficina parlamentària 
de l’eurodiputat Francesc Gambús (2016-2019) i, des de 2020, assessor del Programa 
de transformació urbana de l’àmbit Gran Via-Ripoll de l’Ajuntament de Sabadell. A més, 
també ha estat regidor a l’Ajuntament de Sabadell. 
  
  
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari de Relacions amb l’Administració de 
Justícia 
  
Nascut a Montblanc l’any 1961. 
  
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1985), gestor administratiu i agent 
i corredor d’assegurances. Està col·legiat com a advocat en exercici a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona, des de 1986. Tota la seva carrera professional s’ha 
desenvolupat en l’àmbit de l’exercici lliure de l’advocacia i ha format part de 
Campdepadrós Gestoria, SLP, societat professional inscrita a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona, en la qual ha ocupat el càrrec d’administrador i de director de 
l’àrea jurídica. 
  
Ha format part de les comissions de Mediació i Deontologia Professional i de Llengua 
Catalana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. També ha format part de la 
Comissió de Llengua del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. Ha estat 
professor del Postgrau de Directors de Centres Educatius a la Universitat Rovira i Virgili. 
  
Al Parlament, ha estat portaveu de la Comissió de Justícia; membre de les comissions 
d’Interior i de Territori; de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica i de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom. Durant la XII legislatura ha 
estat secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. 
 


