Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Josep Bargalló Valls
Càrrec actual

Conseller
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d'Educació

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona
Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili
Catedràtic de secundària des del 1981

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Director de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona (1985-1987), coordinador de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV
(2010-2018) i responsable acadèmic del Postgrau en Direcció i Gestió de Centres educatius de la URV (2012-2018). Primer tinent
alcalde de l'Ajuntament de Torredembarra (1999-2003) i, durant el segon semestre de 2003, vicepresident del Consell Comarcal del
Tarragonès. Conseller d'Ensenyament de desembre de 2003 a febrer de 2004. Conseller en cap, des del març de 2005. Conseller
Primer fins el maig de 2006. Diputat al Parlament de Catalunya per ERC (1992-2003). Director de l'Institut Ramon Llull (2006-2010).
Director de la Fundació Ramon Llull (2008-2010). Fundador de l'Assemblea de Catalunya a Torredembarra. Fins al juny de 2018 va
ser patró de la Fundació Estela per a la Discapacitat i vicepresident de la Fundació Josep Irla.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Assagista,crític literari i autor de monografies i aportacions diverses en volums miscel·lanis i revistes especialitzades.Ha donat a
conèixer estudis sobre mètrica i història literària,teatre popular i el fet casteller.Professor de cursos postgrau i formador professorat.
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Localitat i data

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

