
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
Laia Ortiz Castellví  
Barcelona, 26-4-1979 
 
Formació acadèmica  
Llicenciada en Ciències Polítiques per la UPF, i cursat fins a 4rt curs de la llicenciatura 
d’Economia a la UB. 
 
Trajectòria professional  
Vaig començar a treballar mentre estudiava en diferents feines: administrativa, 
enquestadora, teleoperadora, en restauració... 
Vaig participar mitjançant la beca de l’AECID en un projecte de suport al 
municipalisme a Guatemala, a Quetzaltenango 2001. 
Vaig treballar de tècnica a Joves d’Esquerra Verda 2002-2005. 
Vaig treballar d’analista de polítiques públiques locals a l’Institut de Ciències Polítiques 
i Socials 2005-2006. 
Entre el 2011 i el 2015 vaig ser diputada al Congrés dels Diputats per Iniciativa per 
Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa i adscrita al Grup Parlamentari de 
L'Esquerra Plural. 
Actualment sóc tinenta d’alcaldia de Drets Socials a l’Ajuntament de Barcelona, 
presidenta de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, presidenta de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials. 
També sóc regidora del Districte de Sant Andreu. 
 
Informació addicional  
Vaig ser coordinadora tècnica de Dones amb Iniciativa (2002-2004). He presentat 
ponències en congressos i seminaris d'economia i he col·laborat en l'elaboració del 
recurs en xarxa Diccionari de dones i àmbit local.  
He participat del moviment d’associacionisme juvenil participant al Consell de Joventut 
de Barcelona i al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. He estat membre de la 
Permanent de Dones amb Iniciativa (2003-2005), responsable d'impulsar l'European 
Green Gender Observatory (2004). 
 
Vaig ser consellera del Districte de Sant Andreu el 2004. 
He participat en diverses edicions dels Fòrums Socials Mundials, Europeus i el de 
Barcelona. 
També he participat activament en la Plataforma per un Nou Model Energètic. 
Sóc membre del Patronat de la Fundació Renovables. Cooperativista d’ECOO i 
Queviures. 
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He impulsat amb altres mares el grup de criança Nadons en Harmonia a l’Ateneu 
Harmonia de Sant Andreu. 
 
Sóc membre d’Ecologistes en Acció, afiliada a CCOO i a Iniciativa per Catalunya 
Verds.  
 
 
Data d’actualització  
24 de juliol de 2015  

https://ca.wikipedia.org/wiki/CCOO
https://ca.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds
https://ca.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds

