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Per al Consell Assessor per a la Transició Na-
cional (CATN) és un motiu de satisfacció que 
el Govern de la Generalitat hagi decidit elabo-
rar el seu Llibre blanc sobre la Transició Na-
cional de Catalunya a partir dels informes que 
el Consell li va lliurar des de juliol de 2013 fins 
a juliol de 2014. També ho és que hagi volgut 
publicar els divuit informes, de manera ínte-
gra, en el volum que el lector té a les seves 
mans. 

Aquests informes analitzen les estratègies 
que la Generalitat hauria de tenir presents i 
les mesures que hauria d’adoptar a l’hora de 
bastir un Estat propi, si aquesta fos la volun-
tat majoritària de la ciutadania de Catalunya. 
Molts dels suggeriments que s’hi formulen 
serien aplicables a formes d’estat confede-
rals i fins i tot federals; tanmateix, l’anàlisi se 
centra essencialment en la creació d’un Es-
tat català independent. Això és així per dos 
motius: primer, perquè aquesta mena d’estat, 
pel qual semblen optar un nombre significa-
tiu de ciutadans, és la que planteja qüestions 
més inexplorades i, en segon lloc, perquè les 
estratègies i mesures que hauria d’adoptar la 
Generalitat si s’optés per bastir un estat con-
federal o federal no dependrien de decisions 
unilaterals seves, sinó d’eventuals propostes, 
acords o vets provinents dels hipotètics estats 
amb els quals l’Estat català s’hauria de confe-
derar o federar. 

Els informes tenen com a objectiu tres grans 
blocs temàtics: en primer lloc, el relatiu a la 
consulta i al procés constituent que hauria de 

portar a la creació del nou Estat; en segon 
lloc, les estructures d’estat necessàries per 
començar a actuar com a tal; i, per fi, les rela-
cions que hauria de mantenir amb l’Estat es-
panyol, la Unió Europea i la resta de la comu-
nitat internacional. 

En canvi, el que no analitzen els informes 
són les polítiques públiques que en els diver-
sos àmbits materials o sectorials –economia, 
afers exteriors, seguretat interna i internacio-
nal, etc.– caldria dur a terme un cop es consti-
tuís el nou Estat. Aquestes són decisions que 
haurien d’adoptar les forces polítiques pre-
sents en el Parlament i el Govern que sorgei-
xin de les eleccions que s’haurien de celebrar 
immediatament després de la creació de l’Es-
tat. Convé distingir aquests dos moments per-
què les estratègies polítiques de les instituci-
ons públiques, de les forces polítiques i dels 
ciutadans haurien de ser diferents en cadas-
cuna de les dues fases: la primera és la fase 
de la unitat, de la cerca generosa de denomi-
nadors comuns; la segona és la de la defen-
sa legítima de les diverses opcions polítiques. 
Els informes del CATN se centren, com dic, en 
l’estudi de la primera d’aquestes dues etapes. 

És cert que el Govern de la Generalitat ha do-
nat ja publicitat als informes del CATN, a tra-
vés de la seva presentació davant dels mit-
jans de comunicació, del web del Govern, així 
com d’altres canals de comunicació. A més, 
el propi Consell n’ha presentat molts a la Co-
missió d’Estudi pel Dret a Decidir del Parla-
ment de Catalunya. Això no obstant, el Llibre 

“L’elaboració dels informes ha estat 
un treball coral en el qual s’ha impli-
cat el Consell però també la genero-
sitat de moltes persones”

“No s’han amagat els reptes i les di-
ficultats del procés de construcció 
d’un Estat propi ni tampoc les possi-
bilitats existents d’assolir-ho”

Conèixer  
per poder decidir
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blanc del Govern i la publicació conjunta dels 
divuit informes del Consell contribuirà sens 
dubte a donar-los una major difusió i a facili-
tar-ne la comprensió. D’aquesta manera, els 
informes, tot i ser documents de caràcter tèc-
nic que tenen com a primer i principal desti-
natari el Govern, i per extensió les institucions 
públiques implicades en el procés de cons-
trucció d’un Estat propi, podran contribuir 
més eficaçment a la tasca fonamental de for-
nir als ciutadans la informació necessària per 
tal que puguin exercir, amb ple coneixement 
de causa, el seu “dret a decidir” el futur polític 
de Catalunya. 

No em correspon a mi valorar la qualitat tècni-
ca dels informes ni fer vaticinis sobre la seva 
efectiva utilitat pràctica. En canvi, sí que vol-
dria deixar constància de dos fets que crec 
rellevants: en primer lloc, de l’honestedat 
intel·lectual amb la qual el Consell ha elaborat 
els seus informes, sense amagar ni menys-
tenir mai la complexitat, els reptes i les difi-
cultats que planteja el procés de construcció 
d’un Estat propi, però posant també de ma-
nifest les possibilitats, sens dubte existents, 
d’assolir aquest objectiu, si hi ha un nombre 
suficient de ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya que dóna suport, sense defalliments, a 

aquesta opció i ho fa en sintonia amb les ins-
titucions públiques catalanes i amb les forces 
polítiques que comparteixen aquest objectiu. 

En segon lloc, com a president del CATN, vol-
dria donar les gràcies als membres del Con-
sell –inclòs el seu secretari– per la feina, ex-
cel·lent i desinteressada, que han dut a terme 
durant aquests quinze mesos de treball inten-
síssim. Aquest agraïment el faig extensiu a les 
desenes de persones expertes que, també 
de forma desinteressada, han col·laborat en 
l’elaboració de molts dels informes. Com ja 
és habitual en relació amb això que en diem 
“el procés”, també en aquest cas l’elabora-
ció dels informes ha estat en gran mesura un 
treball coral en el qual s’hi han implicat amb 
generositat moltes persones. De fet, cap dels 
experts als quals vàrem demanar el seu ajut 
va refusar de col·laborar-hi; alguns, però, han 
preferit que els seus noms no apareguin en la 
llista d’agraïments que es publica al final d’a-
quest llibre.

Per als membres del Consell ha estat un ho-
nor i un privilegi poder participar, des del lloc 
que els correspon, en la tasca col·lectiva de 
dotar Catalunya d’unes estructures d’Estat 
que cada cop li són més imprescindibles. 

Carles Viver Pi-Sunyer 
president del Consell Assessor  
per a la Transició Nacional

“La consulta, les estructures d’Estat 
i les relacions amb Espanya, Europa 
i el món són el tres grans blocs te-
màtics dels informes del Consell”
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El Consell Assessor  
per a la Transició Nacional

El Consell Assessor per a la Transició Nacio-
nal (CATN) neix del compromís expressat pel 
president de la Generalitat, durant el debat 
d’investidura del desembre del 2012, de dur 
a terme una consulta al poble de Catalunya 
sobre el futur polític i nacional del país per ga-
rantir el seu desenvolupament econòmic, so-
cial i cultural i la supervivència, enfortiment i 
millora del seu estat de benestar.

La creació d’aquest Consell respon a la vo-
luntat del Govern de dotar-se del millor as-
sessorament jurídic i tècnic per desenvolupar 
aquest procés, que s’ha de basar en els prin-
cipis de diàleg i legalitat i amb la voluntat del 
màxim consens possible. 

El Consell Assessor per a la Transició Nacio-
nal, creat pel Decret 113/2013, de 12 de fe-
brer (DOGC núm. 6315, de 14 de febrer), està 
adscrit al Departament de la Presidència, que 
li dóna suport administratiu i logístic, i està co-
ordinat pel conseller de la Presidència, d’a-
cord amb la vicepresidència del Govern. 

Les seves funcions són:

•	Analitzar i identificar totes les alternatives 
jurídiques disponibles sobre el procés de 
transició nacional.

•	Assessorar el Govern sobre la identifica-
ció de les estructures estratègiques per al 
funcionament futur del Govern i de les ins-
titucions catalanes, i optimitzar-ne els re-
cursos disponibles.

•	Proposar actuacions i impulsar la difusió 
del procés de transició nacional entre la 
comunitat internacional i identificar-ne su-
ports.

•	Assessorar el Govern per desplegar les 
relacions institucionals a Catalunya per tal 
de garantir el conjunt del procés.

Per a complir aquesta funció, el Consell ha pre-
sentat i lliurat al Govern, entre juliol de 2013 i 
juliol de 2014, divuit informes sobre temàtiques 
diferents:

Informe núm. 1 “La consulta sobre el futur 
polític de Catalunya” (25 de juliol de 2013)

Informe núm. 2 “L’Administració tributària de 
Catalunya” (20 de desembre de 2013)

Informe núm. 3 “Les relacions de coopera-
ció entre Catalunya i l’Estat espanyol” (20 de 
desembre de 2013)

Informe núm. 4 “Internacionalització de la 
consulta i del procés d’autodeterminació de 
Catalunya” (20 de desembre de 2013)

Informe núm. 5 “Les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació a Catalunya” (20 
de desembre de 2013)

Informe núm. 6 “Les vies d’integració de Ca-
talunya a la Unió Europea” (14 d’abril de 2014)

Informe núm. 7 “La distribució d’actius i pas-
sius” (14 de juliol de 2014)

Informe núm. 8 “Política monetària (Euro), 
Banc Central i supervisió del sistema finan-
cer” (14 de juliol de 2014)

Informe núm. 9 “L’abastament d’aigua i d’e-
nergia” (14 de juliol de 2014)

Informe núm. 10 “El procés constituent” (14 
de juliol de 2014)

Informe núm. 11 “Les relacions comercials 
entre Catalunya i Espanya” (28 de juliol de 
2014)
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Informe núm. 12 “Autoritats reguladores i de 
la competència i estructures administratives 
exigides per la Unió Europea” (28 de juliol de 
2014)

Informe núm. 13 “La integració a la comunitat 
internacional” (28 de juliol de 2014)

Informe núm. 14 “El poder judicial i l’Adminis-
tració de justícia” (28 de juliol de 2014)

Informe núm. 15 “La Seguretat Social catala-
na” (28 de juliol de 2014)

Informe núm. 16 “La successió d’ordena-
ments i Administracions” (28 de juliol de 2014)

Informe núm. 17 “La seguretat interna i inter-
nacional de Catalunya” (28 de juliol de 2014)

Informe núm. 18 “La viabilitat fiscal i finance-
ra d’una Catalunya independent” (28 de juliol 
de 2014)

“Durant un any, el Consell s’ha reu-
nit setmanalment elaborant 18 infor-
mes que representen gairebé 1.400 
pàgines d’informació i coneixement 
sobre el procés”

“El Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional neix del compromís ex-
pressat pel President de dur a terme 
una consulta al poble de Catalunya 
sobre el futur polític del país”
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El Consell Assessor per a la Transició Nacio-
nal està integrat per persones de reconegut 
prestigi en les diferents disciplines vinculades 
amb el procés de transició nacional. La parti-
cipació en el Consell no comporta cap mena 
de retribució. 

La seva composició és la següent:

Carles Viver Pi-Sunyer
president del Consell

Nascut a Terrassa, Vallès Occidental (1949).

Llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de 
Barcelona. Va ser membre de la comissió fun-
dadora de la Universitat Pompeu Fabra i pri-
mer degà de la seva Facultat de Dret, de la 
qual actualment és catedràtic de Dret cons-
titucional. Entre els anys 1992 i 2001, fou ma-
gistrat del Tribunal Constitucional espanyol, 
òrgan del qual exercí la vicepresidència entre 
els anys 1998 i 2001. Des de l’any 2006, és 
magistrat del Tribunal Constitucional d’Andor-
ra. Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
de la Generalitat de Catalunya des del 2004 i 
membre nat de la Comissió Jurídica Assesso-
ra de la Generalitat de Catalunya.

Reconegut jurista especialitzat en l’organitza-
ció territorial de l’Estat i la jurisdicció consti-
tucional, matèries en les quals ha centrat la 
seva activitat investigadora i les seves pu-
blicacions acadèmiques. Membre del Comi-
tè Científic de l’Institute for Studies on Fede-
ralism and Regionalism (EURAC) amb seu a 
Bolzano (Itàlia) i també membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans des de març de 
2012.

Ha obtingut diferents guardons i distincions, 
entre les quals destaquen el Premi Justícia de 
la Generalitat de Catalunya (2002), la Creu de 
Sant Jordi (2003), la Gran Cruz de Isabel la 
Católica (2004) i el Orden del Mérito Constitu-
cional (2005).

Núria Bosch i Roca
vicepresidenta del Consell

Nascuda a Bigues, Vallès Oriental (1955).

Llicenciada i doctora en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials per la Universitat de Bar-
celona.

Actualment, és catedràtica d’Economia Públi-
ca d’aquesta universitat i directora de la Cà-
tedra de Federalisme Fiscal de l’Institut d’E-
conomia de Barcelona (centre de recerca en 
economia aplicada de la Universitat de Barce-
lona) i codirectora del Programa de Recerca 
de Federalisme Fiscal en aquest Institut. Està 
especialitzada en el camp de la hisenda pú-
blica, el finançament autonòmic i local, l’efi- 
ciència en la prestació dels serveis públics i 
les balances fiscals, temàtica sobre la qual 
té nombroses publicacions nacionals i inter-
nacionals.

Ha estat membre del Comitè d’Experts per a 
l’Actualització de la Balança Fiscal de Cata-
lunya amb l’Administració Central, nomenada 
per la Generalitat de Catalunya el desembre 
del 2004, l’abril del 2008 i el març del 2012, 
del qual també ha estat coordinadora. Així 
mateix, en l’actualitat és la directora del De-
partament d’Economia Pública de la Universi-
tat de Barcelona.

Enoch Albertí i Rovira
vocal del Consell

Nascut a Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 
(1958).

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barce-
lona (1981), va ampliar estudis a la Universitat 
de Bielefeld, RFA (1982-1984). Doctor en Dret 
per la Universitat de Barcelona (1985).

Catedràtic de Dret constitucional a la Univer-
sitat de Barcelona des de 1992. Director del 
Grup de Recerca “Grup d’Estudis Constitu-
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cionals i Europeus” (des de 1996), recone-
gut com a grup de recerca consolidat per la 
Generalitat de Catalunya. Col·laborador des 
de 1992 del Groupe d’Études et de Recherc-
hes sur la Justice Constitutionnelle, d’Aix en 
Provence i de Marseille. Professor visitant a 
l’European Law Research Center de la Law 
School de la Universitat d’Harvard (EUA), du-
rant el curs 2003-2004. Degà de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Barcelona, des 
de març de 2008.

Ha publicat diversos llibres i articles sobre 
organització territorial, constitució econòmi-
ca, drets fonamentals i integració europea, en 
editorials i revistes espanyoles i estrangeres. 
Ha participat en diversos projectes de recer-
ca, com a director i col·laborador, finançats 
per entitats públiques i privades. Forma part 
del consell acadèmic de diverses revistes 
acadèmiques.

Ha estat cridat com a expert per comparèixer 
davant el Parlament de Catalunya, el Senat, la 
Comissió Mixta Congrés-Senat per a la Unió 
Europea i altres institucions.

Ha obtingut el Premi Nicolás Pérez Serra-
no per a tesis doctorals, del Centre d’Estudis 
Constitucionals (1986); a França, la Medalla 
de Plata Robert Schumann, a proposta de la 
Fundació FVS d’Hamburg, RFA (1988); i la 
Medalla d’Honor al Mèrit de la Guàrdia Urba-
na, categoria d’argent, atorgada per l’Ajunta-
ment de Barcelona (2013).

Germà Bel i Queralt
vocal del Consell

Nascut a Les Cases d’Alcanar, Montsià (1963).

Catedràtic d’Economia de la Universitat de Bar- 
celona i professor visitant a la Princeton Univer- 
sity. Investigador ICREA-Acadèmia (2011-2015).

Entre 2004 i 2006, va ser professor visitant a 
Cornell University i a Harvard University. Entre 

maig i agost de 2009 a l’European University 
Institute (Florència). Entre 2012 i 2013 a Cor-
nell University i Princeton University.

La seva investigació acadèmica se centra en 
la reforma del sector públic. Per una part, en 
l’economia i la política de les infraestructures 
i el transport. Per l’altra, en matèria de priva-
tització de l’empresa pública, regulació i com-
petència en els mercats, i reforma del serveis 
locals i de les infraestructures.

Sobre aquestes qüestions ha publicat diver-
sos llibres, com (1) Economía y política de la 
privatización local (Marcial Pons, 2006), (2) 
España, capital París (Destino, 2010; La Cam-
pana, 2011; Sussex Academic Press 2012), 
(3) Economics and politics of high-speed rail: 
Lessons from experiences abroad (Lexington 
Books 2012, amb Daniel Albalate), i (4) Anato-
mia d’un desengany (Destino 2013, en caste-
llà Anatomía de un desencuentro).

Ha publicat més d’un centenar d’articles en 
revistes acadèmiques internacionals i espa-
nyoles. Ha rebut el premis “William E. and Fre-
derick C. Mosher Award” de l’American So-
ciety for Public Administration al millor article 
acadèmic de l’any 2009, i el premi de la US 
Academy of Management (Public & Nonpro-
fit Division) al millor article acadèmic de 2010.

Carles Boix i Serra
vocal del Consell

Nascut a Barcelona (1962).

Catedràtic Robert Garrett de Ciència Política i 
Afers Públics a la Universitat de Princeton.

Llicenciat en Dret i en Història i Geografia per 
la Universitat de Barcelona i doctor per la Uni-
versitat de Harvard. Abans d’ensenyar a Prin-
ceton, va ser professor de la Universitat de 
Chicago. És membre de l’American Academy 
of Arts and Sciences.
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La seva recerca i docència se centren en les 
àrees d’economia política i política compa-
rada. Ha escrit Political parties, growth and 
equality (Cambridge University Press, 1998) i 
Democracy and redistribution (Cambridge Uni-
versity Press, 2003), ha estat l’editor de l’Ox-
ford Handbook of Comparative Politics (2007), 
i ha publicat en revistes internacionals, com 
American Political Science Review, American 
Journal of Political Science, British Journal of 
Political Science, Journal of Law, Economics 
and Organization, International Organization i 
World Politics.

A Catalunya, ha publicat L’obertura catalana 
(2003) i Cartes ianquis (2012).

Salvador Cardús i Ros
vocal del Consell

Nascut a Terrassa, Vallès Occidental (1954).

Doctor en Ciències Econòmiques per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (1981), és 
professor titular de Sociologia a la mateixa 
universitat. Ha fet estades com a investiga-
dor invitat a la Universitat de Cambridge, la 
Universitat de Cornell (EUA) i el Queen Mary 
College de la Universitat de Londres. Ha estat 
degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia (2009-2011).

Investigador en sociologia de la religió, els 
mitjans de comunicació, la immigració i les 
identitats nacionals. Ha publicat, entre d’al-
tres, Plegar de viure amb Joan Estruch (1981), 
Saber el temps (1985), El desconcert de l’edu- 
cació (2000), Ben educats (2003) i El camí de 
la independència (2010).

En el camp del periodisme, va dirigir la revis-
ta Crònica d’Ensenyament (1987-1988) i fou 
subdirector del diari Avui (1989-1991). Ha as-
sessorat programes de televisió com Ciuta-
dans, Les coses com són o Vides privades. 
Col·labora als diaris Ara, La Vanguardia i Diari 
de Terrassa.

És membre numerari de l’Institut d’Estudis Ca-
talans des de 2008.

Àngel Castiñeira Fernández
vocal del Consell

Nascut a Muros, A Corunya (1958).

Director de la Càtedra Lideratges i Governan-
ça Democràtica d’ESADE-Universitat Ramon 
Llull. Professor titular del Departament de Cièn-
cies Socials d’ESADE-URL. Director de l’Ob-
servatori de Valors (Fundació Lluís Carulla).

Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, 
Universitat de Barcelona. Llicenciat en Filo-
sofia i Ciències de l’Educació, Universitat de 
Barcelona Diplomat en Alta Direcció d’Empre-
ses per ESADE.

Francina Esteve i Garcia
vocal del Consell

Nascuda a Sant Antoni de Calonge, Baix Em-
pordà (1960).

Professora titular d’universitat de Dret Interna-
cional Públic i Relacions Internacionals (es-
pecialitzada en Dret de la Unió Europea) a la 
Universitat de Girona.

Doctora en Dret per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Especialització en Estudis Eu-
ropeus pel Col·legi d’Europa (Bèlgica) i màs-
ter en Estudis Europeus per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Les seves principals línies d’investigació són: 
La lliure circulació de persones i l’espai de lli-
bertat, seguretat i justícia a la Unió Europea. 
La prestació de serveis en el mercat interior. 
Les relacions exteriors de la Unió Europea. El 
principi de no-discriminació en el Dret euro-
peu. El repartiment de competències entre la 
Unió Europea i els estats membres.
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Investigadora principal del grup ERJAIDI-UE, 
modalitat GRC (2009 SGR 236) i del grup de 
recerca de la Universitat de Girona “Dret social 
europeu i dret dels treballadors extracomunita-
ris”. Membre del projecte de recerca sobre “El 
reto del nuevo mapa de las agencias del espa-
cio de libertad, seguridad y justicia de la Unión 
Europea” (MAGELS) (DER 2012-36009).

Joan Font i Fabregó
vocal del Consell

President i director general del Grup Bon Preu.

Llicenciat en Ciències Empresarials (UB) i pro-
grama d’Alta Direcció d’Empreses (ESADE).

Conseller de la central de compres IFA Es-
pañola i president executiu de la societat mix-
ta público-privada AUSA FUTUR SA. Membre 
de la Comissió Delegada i vicepresident de 
FemCat.

Forma part del patronat de la Fundació Uni-
versitària Balmes (Universitat de Vic). També 
és membre del Consell Assessor de la Facul-
tat d’Econòmiques de la Universitat Pompeu 
Fabra i del Consell de Notables de l’Agència 
Alumni UB.

Rafael Grasa i Hernàndez
vocal del Consell

Professor de Relacions Internacionals de la Uni- 
versitat Autònoma de Barcelona, de la qual va 
dirigir el Centre d’Estudis Internacionals i va 
ser secretari general i vicerector.

President de l’Institut Català Internacional per 
a la Pau, ICIP. Investiga en: anàlisi i transfor-
mació de conflictes, seguretat, desenvolupa-
ment i cooperació al desenvolupament, teoria 
de les relacions internacionals i sistema inter-
nacional.

És o ha estat membre dels consells de: En-
vironment and Security, Global Governance, 

Ecología Política, Revista Española de Coo-
peración y Desarrollo, Spanish Yearbook of 
International Law i ICIP Working Papers. Ha 
participat en processos de negociació/reso-
lució de conflictes, desenvolupament i coo-
peració a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia cen-
tral. Va participar en l’elaboració dels primers 
plans de cooperació al desenvolupament ca-
talans i espanyols.

En la vida cívica, va ser president de la Fede-
ració Catalana d’Organitzacions No Governa-
mentals per al Desenvolupament (1996-1999).

Pilar Rahola i Martínez
vocal del Consell

Nascuda a Barcelona, 1958.

Casada. Tres fills, dos d’ells adoptats.

Filologia hispànica i catalana per la Universi-
tat de Barcelona.

Col·laboradora de programes de ràdio i tele-
visió. En l’actualitat, a 8 TV amb Josep Cuní, 
a Onda Cero amb Julia Otero, i a RAC1 amb 
Jordi Basté. Columnista de diferents diaris. En 
l’actualitat, amb una columna diària a La Van-
guardia.

Ha estat directora de l’Editorial Pòrtic fins al 
1990 i de la Fundació Acta fins al 1993 i di-
putada al Congrés i tinent alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona (1993-2000).

Ha rebut diferents premis i reconeixements na-
cionals i internacionals. Entre altres: Premi Jo-
sep Casanovas de periodisme (1991); la insíg-
nia d’Or dels Gremis de Comerç de Barcelona 
(1999); Homenatge de la Directiva d’Amia, a 
l’Argentina (2004); primer Premi Fundació Bar-
celona Comerç (2005); membre d’honor de la 
Universitat de Tel Aviv (2006); Menorà d’Or de 
la B’nai Brith de França, juntament amb Simo-
ne Weil (2006); Premi SCOPUS, de la Univer-
sitat Hebrea de Jerusalem (2007); Premi APEI 
al millor articulista, atorgat per l’Asociación Es-
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pañola de Informadores de Prensa, Radio y 
Televisión (2007); Premi Senador Ángel Pulido 
(2009); Mass Media Award (2009), de l’Ameri-
can Jewish Committee; Ordre del President de 
la Universitat de Tel Aviv (2009); Daniel Pearl 
Award (2010), atorgat per la ADL (Anti-Defa-
mation League); Morris Abram Human Rights 
Award. atorgat per UN Watch (2011); Samuel 
Hadas (2012).

És autora de diversos llibres publicats. Entre 
d’altres: Dona alliberada, home emprenyat 
(2000); L’adopció, un acte d’amor (2001); 
Atrapados en la discordia, amb Tomás Alco-
verro (2009); La màscara del Rei Artur, sobre 
la figura d’Artur Mas (2011); La república islà-
mica d’Espanya (2012) i la novel·la El carrer 
de l’Embut (2013).

Josep Maria Reniu i Vilamala
vocal del Consell

Nascut a Vic, Osona (1969).

Cap d’Estudis de Ciència Política i de l’Admi-
nistració de la Universitat de Barcelona.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la Universidad Complutense de Madrid 
(1993). Postgrau en Dret Constitucional i Ci-
ència Política pel Centro de Estudios Consti-
tucionales (1994) i doctor en Ciència Política i 
de l’Administració per la Universitat de Barce-
lona (2001).

Des del 2007 és professor titular d’universi-
tat de Ciència Política i de l’Administració a 
la Universitat de Barcelona. Ha estat profes-
sor visitant a universitats de Mèxic, els Estats 
Units, l’Argentina i França. Des del 2010, di-
rigeix l’Observatori dels Governs de Coalició 
(OGC) i, des del 2003, forma part de l’Obser-
vatori del Vot Electrònic (OVE).

Els seus àmbits de recerca són els governs 
de coalició, els processos electorals i les no-
ves tecnologies.

Ferran Requejo i Coll
vocal del Consell

Nascut a Barcelona (1951).

Catedràtic de Ciència Política a la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona).

Doctor i llicenciat en Filosofia per la Univer-
sitat de Barcelona. Llicenciat en Història. Ha 
cursat la carrera d’Enginyer Industrial Supe-
rior a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Director del Grup de Recerca en Teoria Políti-
ca (UPF) i de diversos programes de màster 
i doctorat. Ha estat membre del comitè exe-
cutiu de l’European Consortium for Political 
Research, del Comparative Federalism Rese-
arch Committee (IPSA), i de la Junta Electoral 
Central.

Ha rebut el Rudolf Wildenmann Prize europeu 
d’investigació, el Premi Ramon Trias Fargas 
d’assaig, el premi AECPA al millor llibre i la 
menció especial del CEPC. Ha estat profes-
sor visitant a diverses universitats europees i 
americanes.

Els seus camps d’investigació i publicacions 
inclouen les teories de la democràcia, el libe-
ralisme polític i la socialdemocràcia, el fede-
ralisme teòric i comparat, la multiculturalitat i 
la teoria política.

És col·laborador habitual a diversos mitjans 
de comunicació nacionals i internacionals.

Joan Vintró i Castells
vocal del Consell

Nascut a Barcelona (1953).

Doctor en Dret per la Universitat de Barce-
lona. Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció 
d’Història Moderna) per la Universitat de Bar-
celona. Diplomat en Estudis Polítics (DEA) per 
l’Institut d’Estudis Polítics de París. Catedrà-
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tic de Dret Constitucional de la Universitat de 
Barcelona.

Lletrat del Parlament de Catalunya (actual-
ment en excedència). Assessor de la Ponèn-
cia redactora de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya de 2006.

Expert de la Comissió de Venècia del Consell 
d’Europa en missions a Azerbaidjan, Moldà-
via, Romania i Rússia.

Conferenciant i docent en universitats i cen-
tres de diversos països: Universitat de Siena, 
Institut d’Estudis Polítics de Grenoble, Univer-
sity College de Londres, Universitat d’Essex, 
Universitat Lliure de Brussel·les, Universitat 
Mohamed V de Rabat, Universitat de León 
(Nicaragua), Universitat Centreamericana de 
Managua, Universitat Nacional de Bogotà.

Investigador sobre temes d’institucions políti-
ques i d’organització territorial de l’Estat. Co-
ordinador amb Mercè Barceló de l’obra Dret 
públic de Catalunya publicada l’any 2011.

Víctor Cullell i Comellas
secretari del Consell

Nascut a Barcelona (1976).

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració per la Universitat de Barcelona 
(2002) i MBA Internacional per la BES La Salle 
– Barcelona amb estada al Manhattan Colle-
ge de New York (2009). S’ha especialitzat en 
l’àmbit de la gestió pública i de la comunica-
ció política amb diferents postgraus i màsters 
cursats a la Universitat de Barcelona, la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials. Ha cursat el pro-
grama “Vicens Vives – Lideratge i Compromís 
Cívic” d’ESADE.

La seva trajectòria laboral ha transcorregut en 
diferents àmbits, tant en el sector privat com 
en el públic. Ha estat cap del Gabinet de Re-
lacions Institucionals de l’Oficina del Presi-
dent de la Generalitat (2010-2013) fins al seu 
nomenament, el maig del 2013, com a direc-
tor general d’Anàlisi i Prospectiva del Depar-
tament de la Presidència.

És secretari del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional i també forma part del 
Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO).
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Agraïments

Jordi Agustí i Vergés

Daniel Albalate del Sol

Milagros Álvarez Verdugo

Oriol Amat i Salas

Pol Antràs Puchal

Marc Belzunces Ibàñez 

Xavier Bernadí Gil

Josep-Vicent Boira Maiques

Gabriel Borràs Calvo

Joan-Ramon Borrell Arqué 

Pau Bossacoma i Busquets

Joan-Francesc Castex-Ey 

Xavier Cuadras Morató

Elena Domènech i Moral

Jaume Domingo i Coll

Marta Espasa Queralt

Josep Fargas Fernández

David Felip i Saborit

Xavier Fernández Pons

David Ferrer Canosa

Carles Flamerich i Castells

Jordi Galí Garreta

José Mª García Casasnovas

David Garrofé Puig

Alfonso González Bondia

Marc Guinjoan i Cesena

Joan Iglesias Capellas

Jacint Jordana Casajuana

Albert Lamarca i Marquès 

Jaume López Hernández

Isidor Marí i Mayans

Andreu-Joan Martínez i Hernández

Montserrat Mata Dumenjó

Narcís Mir i Sala

Lluís Mosella i Ximénez

Pere Palacín Farré

Maria del Mar Palomo Escoté

Elisenda Paluzie i Hernàndez

Manel Pardo i Sabartés

Vicent Partal Montesinos

Concepció Patxot Cardoner

Lluís Pérez Lozano

Raimon Pibernat Domènech

Damià Pons i Pons

Albert Pont Serrano

Narcís Prat Fornells

Jordi Puigneró i Ferrer

Josep Pujadas i Gil

Antoni Rodon Casarramona

Joandomènec Ros i Aragonès 

Guillem Rovira Jacquet

Sergi Rovira i Pérez

Mònica Sabata Fernandez

Anna Salarich Banús

Marc Sanjaume i Calvet

Bibiana Segura Cros

Eulàlia Solé i Tomàs

Cristina Soler Lafollie

Guadalupe Souto Nieves

Antoni Tahull Palacín

Joan Tarradellas i Espuny

Xesús-Miguel de Toro Santos (Suso de Toro)

Joan Vallvé Ribera

Jaume Ventura Fontanet

Jordi Vergés i Camps

Vicenç Villatoro Lamolla

Xavier Vinyals i Capdepon




