
  

 
Meritxell Budó i Pla 
 
 
Nascuda a Barcelona el 8 de març de 1969. 
 
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i màster en Indústria 
Farmacèutica pel Centre d’Estudis Superiors de la Indústria Farmacèutica (CESIF). 
 
Vinculada professionalment a la indústria farmacèutica veterinària com a Directora 
Tècnica, actualment en excedència. 
 
Des de l’any 2002 s’ha dedicat a la política local a la Garriga, població on va anar a 
viure amb 6 anys. El 2006 va ser escollida regidora d’aquest municipi i des del 2007 
n’és l’alcaldessa. També és vicepresidenta segona i diputada a la Diputació de 
Barcelona des de 2015 i presidenta del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament des de 2011. 
 
Anteriorment, ha estat consellera comarcal de Polítiques Socials del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental (2011-2015) i presidenta de la Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat (2012-2017).  
 
És membre fundacional del Consell per la República des del 8 de desembre de 2018. 
També és membre de la Direcció Executiva Nacional del PDeCAT des de juliol de 
2018 i va ser presidenta local de Convergència Democràtica de Catalunya a La 
Garriga (2004–2012). 
 
A més, és coautora del llibre La transició nacional (Editorial Malhivern, 2012), sobre 
les dificultats d'encaix de l'actual model territorial en l'estat espanyol i les perspectives 
nacionals de Catalunya.  
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Inscriu-te al Consell per la República
Posted on 12 Juliol 2019

L’1-O Catalunya va iniciar el camí de la República.

El Consell és l’instrument per acabar entre tots el que aquell dia vam començar perquè té en el mandat de l’1-O la

seva font de legitimitat. Mantindrà viu aquest mandat, el defensarà i li donarà continuïtat. Per tant, el Consell té

com a missió fer efectiu el mandat de l’1-O, és a dir, que la República proclamada el 27-O esdevingui realitat.

El Consell està format per un president, Carles Puigdemont, un vicepresident, Toni Comín, i nou

membres més: Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Budó, Antoni Castellà, Guillem Fuster, Elisenda Paluzie, Isaac

Peraire, Rut Ribas i Neus Torbisco. El president ho és en qualitat de fundador, i la resta per nomenament

discrecional del president.

https://consellrepublica.cat/
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Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.
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