
Biografia del president del Parlament, Ernest Benach 
 
Va néixer el 12 de novembre de 1959 a Reus i viu en aquesta ciutat. És 
casat i té un fill i dues filles. 
 
Diputat al Parlament des de la IV legislatura, en va ser elegit president el 5 
de desembre de 2003 (VII legislatura). Amb quaranta-quatre anys, es va 
convertir en el president més jove i també en el que ha rebut més vots 
favorables en l’elecció (111).  
 
Durant el seu mandat ha promogut la reforma de l’Estatut i del Reglament 
de la cambra i setanta-vuit lleis, ha presidit la Conferència d’Assemblees 
Legislatives Regionals Europees de l’octubre del 2004 a l’octubre del 2005 i 
ha impulsat la commemoració dels vint-i-cinc anys del restabliment de la 
institució. 
 
Durant les legislatures V i VI va ser secretari segon de la Mesa. A més, 
durant la V va presidir la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i durant 
la VI va ser secretari de la Diputació Permanent i membre de la Comissió de 
Política Cultural, de la Comissió de Política Social, de la Comissió per a la 
Societat de la Informació, de la Comissió d’Estudi sobre la Situació de les 
Polítiques de Joventut a Catalunya, de la Comissió sobre Immigració i de la 
Comissió d’Estudi sobre la Sida.  
 
Des del 1987 fins al 2001 va ser regidor de l’Ajuntament de Reus, institució 
en què va ocupar diversos càrrecs, des de la primera tinença d’alcaldia fins 
a les regidories de Cultura, Esports, Joventut, Promoció Econòmica, Política 
Lingüística, Cooperació i Societat de la Informació. En aquesta etapa va 
crear l’Institut Municipal d’Acció Cultural i va presidir el Patronat de Museus, 
el Centre de Normalització Lingüística de Reus, Reus Desenvolupament 
Econòmic, SA, el Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus, Gestió Comarcal Hospitalària, Diagnòstic per la Imatge, la 
Fundació Privada contra el Càncer i Gestió de Serveis Funeraris de Reus, 
SA. També va ser vicepresident del grup d’Assistència Sanitària i Social, 
membre del Consell General i del Comitè Executiu de la Fira de Reus i vocal 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
El 1979 va participar en la fundació de Nacionalistes d’Esquerra, moviment 
polític pel qual va ser candidat en les eleccions al Parlament el 1980. El 
1987, després de signar la «Crida Nacional a ERC», promoguda, entre 
altres, per Josep-Lluís Carod-Rovira, va entrar a Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), on des del Casal Foment de Reus ha tingut una presència 
continuada en el Consell Nacional, en l’Executiva Nacional i en la Permanent 
Nacional.   
 
Dins ERC ha estat president de la Federació Intercomarcal de Tarragona, 
secretari de Política Municipal, secretari de Política Parlamentària i 
vicesecretari general de Política Institucional. 
 
El 1979 va entrar a treballar a la Direcció General de Transports de la 
Generalitat, i al cap d’uns anys va passar a la Direcció General de Joventut.  
 



Ha publicat, amb altres autors, les obres República catalana i Educar en 
política. Col·labora en diversos mitjans de comunicació i durant deu anys ha 
editat un programa setmanal de cultura a Ràdio Reus - SER. 
 
En l’àmbit associatiu ha estat, entre altres coses, l’impulsor al Parlament de 
l’Associació Parlamentària Escolta, de la qual forma part; cap de 
l’Agrupament Escolta la Mulassa, de Reus, del 1981 al 1986, i d’Escoltes 
Catalans del 1991 al 1993; president, del 1991 al 1996, i cap de colla, del 
1994 al 1996, dels Xiquets de Reus, i membre de la Secció de Pedagogia del 
Centre de Lectura de Reus. 
 
 

Biografia del vicepresident primer del Parlament, 
Higini Clotas 

 
Va néixer el 27 de maig de 1947 a Barcelona i viu en aquesta ciutat. 
  
Diputat des de la I legislatura, va ser portaveu del Grup Socialista del 1984 
al 1999 i ha estat vicepresident primer de la cambra durant les legislatures 
VI i VII, del 2003 al 2006. Aquesta legislatura ha participat activament en el 
procés d’elaboració del nou Estatut. Ha format part de la Comissió Mixta 
que va defensar el text en el Congrés dels Diputats i el Senat. 
 
És membre fundador del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i 
en va ser secretari d’Estudis i Documentació del 1978 al 1980, secretari 
nacional del 1980 al 1982, secretari de l’Àrea de Política Parlamentària de 
l’Executiva Nacional del 1978 al 1980 i membre de la Comissió Executiva 
del 1978 al 2004. També va ser membre del Comitè Federal del PSOE del 
1982 al 1997. Actualment és el president del Consell Nacional del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
Va cursar estudis d’arquitectura tècnica a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, i abans de passar a ser el 1980 diputat al 
Parlament va ser director de l’editorial Dopesa i director i editor de les 
col·leccions “Conocer” i “Temas Universitarios”. 
 
Col·labora en diversos mitjans de comunicació de Barcelona i ha publicat en 
la premsa catalana articles relacionats amb l’actualitat política. És membre 
del patronat de la Fundació Rafael Campalans. 
 
 

Biografia del vicepresident segon del Parlament, 
Ramon Camp 
 

Va néixer a Mataró el 12 de febrer de 1954 i viu en aquesta ciutat.  
  
Diputat al Parlament des de la I legislatura, amb un parèntesi entre 1993 i 
1995 durant el qual fou diputat al Congrés. Durant les legislatures V i VI va 
ser portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i durant la VII 
ha estat vicepresident segon de la cambra. Aquesta legislatura també ha 
participat activament en el procés de redacció del nou Estatut. Ha estat 



membre de la ponència redactora del text i ha format part de la Comissió 
Mixta que el va defensar en el Congrés i el Senat. 
 
És llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i  
membre del Col·legi d'Advocats de Mataró. 
 
Va ser regidor de l'Ajuntament de Mataró del 1979 al 1981, del 1987 al 
1995 i el 1999, president del Consell Comarcal del Maresme del 1988 al 
1992, diputat del 1993 al 1995 al Congrés dels Diputats, on va exercir el 
càrrec de portaveu del Grup de Convergència i Unió en la Comisión de 
Justicia e Interior, i senador en representació de la Generalitat del 1995 al 
1996. 
 
Afiliat a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des del 1975, va ser 
secretari general de les Joventuts del partit fins que aquesta organització es 
va dissoldre per constituir la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), de la 
qual va ser secretari general i president. És membre del Comitè Executiu 
Nacional de CDC des del 1979 i ha estat també secretari d'Organització i 
secretari general adjunt del partit. 
  
 
Biografia de la secretària primera de la Mesa del 
Parlament, Lídia Santos 

Va néixer el 8 d’octubre de 1950 a Barcelona. 

Diputada al Parlament des de la VII legislatura. Ha estat membre de la 
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, de 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, de la Comissió del 
Síndic de Greuges, de la Comissió sobre la Unió Europea i de la Comissió 
sobre Immigració.  

També ha estat ponent de l’Estatut. Fruit d’aquest treball, tant en la 
Ponència com en la comissió primera, o en la defensa del text en el Congrés 
i el Senat, ha publicat diversos articles sobre els aspectes més importants 
de la nova llei i el llibre El nou Estatut. Comentaris a peu d’obra, fet 
conjuntament amb la jurista Laia Bonet i l’economista David Fuentes. 

El 1986 es va afiliar al Partit dels Socialistes de Catalunya. Actualment és 
secretària de Justícia i Immigració de la Comissió Executiva del partit. 

Doctora en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, va exercir 
d’advocada del 1974 al 1986 i ha treballat com a advocada a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Des del 1990 és professora titular de dret 
internacional privat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha estat 
coordinadora del programa Erasmus del 1989 al 1997 i sotsdirectora de 
l’Institut d’Estudis Europeus del 1995 al 1998.  

Ha publicat nombrosos estudis sobre dret, entre els quals destaquen la tesi 
doctoral Les clàusules plurilegislatives dels convenis de la Conferència de 
Dret Internacional Privat de la Haia (1987) i «Comentario al artículo 3 de la 



Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña» (1981), «Comentario a 
la Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 17 a 26 del 
Código Civil en materia de nacionalidad» (1983), «Política de inmigración en 
España» (1991), «Elementos jurídicos de la integración de extranjeros» 
(1993) i «Conceptos jurídicos indeterminados y discrecionalidad: especial 
referencia al visado en materia de reagrupación familiar» (1995). També ha 
estat membre del consell de redacció de la revista CIDOB d’Afers 
Internacionals del 1992 al 1995.  

Va ser secretària general adjunta de l’Associació Internacional de Juristes 
Demòcrates del 1989 al 2001 i membre de la segona missió d’observadors 
de l’entitat, amb estatut consultiu a l’ONU, en el procés electoral de 
descolonització de Namíbia el 1989. També va ser presidenta de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates del 1994 al 1996 i vicesecretària general 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, organització no 
governamental amb seu a Barcelona, del 1992 al 2002.  

Actualment és vicepresidenta de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya, càrrec que ocupa des del 2002, i membre del Patronat de la 
Fundació Campalans, de l’Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales i del grup de treball sobre 
refugiats i estrangers del Consell Municipal de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Barcelona en representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

 

Biografia del secretari segon de la Mesa del 
Parlament, Antoni Castellà 

 
Va néixer el 26 de juny de 1970 a Barcelona.  

Diputat al Parlament per Unió Democràtica de Catalunya (UDC) des del 
1999 (VI legislatura). Durant la VI legislatura va ocupar la presidència de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, i durant la VII ha estat 
membre de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, de la Comissió 
per a la Societat de la Informació, de la Comissió de Política Social i de la 
Comissió d'Estudi sobre la Situació de les Polítiques de Joventut a 
Catalunya. 

És llicenciat en direcció i administració d'empreses i master in business 
administration per ESADE. 

Del 1998 al 1999 va ser membre del Gabinet del Conseller de Treball. Des 
del 2003 és secretari d’Organització d’UDC, i des del 2004, membre del 
Comitè Executiu Nacional de la federació de Convergència i Unió i secretari 
de Política Local d’UDC. Del 1995 al 1999 va ser membre del Consell 
Municipal del Districte de l’Eixample, de Barcelona. El 1992 va ingressar a la 
Unió de Joves i a Unió Democràtica de Catalunya. És soci de l’Ateneu 
Barcelonès i membre del Club Rotary, de Vilafranca del Penedès; de la colla 
dels Castellers de Vilafranca; de la colla del Drac, de Sant Quintí de 
Mediona, i de l’associació cultural Seguem Cadenes. 



 
 

Biografia del secretari tercer de la Mesa del 
Parlament, Jordi Miralles 

Va néixer el 27 d’abril de 1962 al barri d’Hostafrancs de Barcelona i viu a 
Castelldefels.  

Diputat al Parlament en la VII legislatura, ha estat portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’ICV-EUiA i membre de la Comissió de Política Social, de la 
Comissió d'Estudi del Procés de Mundialització de l'Economia i de les 
Repercussions en les Relacions Internacionals i de la Comissió Mixta de 
Transferències Estat - Generalitat.  

Llicenciat en història contemporània per la Universitat de Barcelona, és 
funcionari de Correus en excedència. Ha estat assessor municipal i assessor 
parlamentari. 

És el coordinador general d’EUiA des de la II Assemblea Nacional i membre 
de la presidència d’Izquierda Unida Federal, de la Comissió de Presidents del 
Partit de l’Esquerra Europea (PEE), del Consell de Govern de la coalició ICV-
EUiA i del Comitè Executiu del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC). 
Està afiliat a Comissions Obreres. Va ser secretari general dels Col·lectius 
de Joves Comunistes (Joventuts del PCC), director del setmanari Avant (del 
PCC) i membre del grup coordinador de la coalició Iniciativa- Els Verds. 

 
 

Biografia del secretari quart de la Mesa del 
Parlament, Rafael Luna 

Va néixer el 25 de juny de 1958 a Lleida i viu a Roda de Barà. 

Diputat al Parlament des de la V legislatura, durant la VII ha estat secretari 
tercer de la Mesa i membre de la Diputació Permanent, de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Comissió d’Actuacions Exteriors, 
Cooperació i Solidaritat i de la Comissió d’Estudi de la Situació de la Pesca a 
Catalunya. 

Llicenciat en ciències del treball per la Universitat de Tarragona, és màster 
en desenvolupament organitzacional per la Universitat Ramon Llull. És 
membre del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, del qual té la 
Medalla de Serveis Distingits. Ha estat director de banc i és mestre de 
formació professional en excedència. 

El 1977 es va afiliar a Aliança Popular, de què va ser president provincial de 
les Noves Generacions a Tarragona i vocal del Comitè Executiu Nacional. 
També va ser secretari general provincial i president provincial del  Partit 
Popular a Tarragona. El 1996 va ser nomenat secretari general del Partit 
Popular de Catalunya. 

Del 1995 al 2003 va ser senador en representació de la Generalitat. 



 

 

 


