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Compromís pel partit,
Compromís pel país.



Benvolgut compromissari,
 
Permet-nos que ens adrecem a tu per presentar-te la nostra candidatu-
ra al Comitè de Govern i per demanar-te’n el teu suport en el pròxim 
Congrés Nacional.
 
Catalunya viu unes circumstàncies ben difícils. A més, la crisi sacseja 
greument l’economia catalana i a casa nostra moltes famílies pateixen 
una situació angoixant. Ara més que mai, doncs, el conjunt dels cata-
lans tenim la responsabilitat de defensar el país amb seny, de fer-lo anar 
endavant i de sumar esforços que facin possible recuperar l’estabilitat, 
el progrés i el benestar.
 
Unió Democràtica és i ha de ser sempre un referent per a la societat 
catalana. El nostre ideari combina tant la defensa dels drets del país 
com la defensa de les persones i famílies que l’integren. Pel que fa a la 
nostra candidatura, som un equip compacte de persones que combi-
nem l’experiència, la renovació i les diverses sensibilitats del partit, i que 
afrontem els reptes amb responsabilitat i esperança. Sobretot, però, 
som persones que confiem en els valors del nostre partit i en el nostre 
ideari. 

La nostra història, els nostres valors, la nostra veu pròpia, el nostre pro-
grés com a partit, el nostre compromís amb Catalunya i amb les perso-
nes, tot això són un actiu valuosíssim que aquesta candidatura defen-
sarà  i impulsarà .
 
Sabem que el Congrés Nacional, mitjançant vot secret, escollirà el futur 
Comitè de Govern amb total llibertat, però sabem que tambè ho fareu 
amb plena responsabilitat. Per això ens honoraria molt poder comptar 
amb la teva confiança. I et demanem el teu suport perquè som una 
candidatura que viu el compromís d’Unió Democràtica amb la societat 
catalana i que vol treballar per Unió i pel progrés del país. És l’hora de 
la responsabilitat, del seny, de l’esforç, del treball seriós, i això és al que 
aquesta candidatura es compromet i et garanteix.
 
Molt cordialment,
   



Josep A. Duran i Lleida, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Joana Ortega i Alemany, 
Antoni Castellà I Clavé, Marta Llorens i García, Manuel Silva I Sanchez, 

Benet Maimí i Pou, Carles Sala i Roca, Sònia Recasens i Alsina, Toni Font i Renom, 
Toni Isac i Aguilar, Mª Assumpció Laïlla i Jou, Montse Surroca i Comas, Marta Vidal i Marco, 
Mercè Jou i Torras, Mireia Solsona i Garriga, Josep Martorell i Rodon, Irma Rognoni i Viader,
Francesc De Paula Gambús i Millet, Antonio José Gómez i Peña, Montserrat Playà i Camps



Candidatura 
al Comitè de Govern 
d’Unió Democràtica 
de Catalunya

Aquest és el nostre compromís pel partit, un compromís pel país.

- Defensarem un projecte polític carregat de futur, tot i tenir més de  
 80 anys d’història, basat en la persona, les famílies i la nació catalana.
- Impulsarem la vigència dels valors de l’humanisme cristià, fonamen- 
 tats en la responsabilitat, la solidaritat, la fraternitat, l’esforç i el com- 
 promís cívic.
- Reivindicarem l’aplicació del dret d’autodeterminació de Catalunya,
 defensant una relació confederal amb els pobles de l’estat espanyol  
 en el marc de la Unió Europea.
- Treballarem per una transició cívica de l’estat de benestar a la socie- 
 tat del benestar.
- Ens esforçarem a consolidar un país mogut per l’ànima social i el  
 progrés nacional.
- Impulsarem la presència de Catalunya a Europa i al món.
- Articularem una estructura de partit madur, de govern, proper i com- 
 promès amb la ciutadania
- Defensarem la vigència i qualitat del sistema democràtic i lluitarem  
 contra la desafecció enfortint un partit obert, útil i transparent.
- Implantarem un mecanisme de rendició de comptes per part dels  
 nostres càrrecs polítics i públics.
- Impulsarem una cultura de comunicació i d’organització basada en  
 les tecnologies de la informació i de la comunicació.
- Consolidarem un model de govern basat en la força del territori.
- Desplegarem tota la capacitat d’INEHCA com a suport estratègic
 als eixos del projecte polític d’Unió Democràtica de Catalunya. 
- Reforçarem la formació de la nostra militància per tal d’oferir encara  
 un millor servei al nostre partit i al nostre país. 



JOSEP A. DURAN I LLEIDA

- Nascut el 1952 a Alcampell (La Llitera). Casat i amb tres filles.
- Advocat, llicenciat en Dret. 
- Diplomat en les comunitats europees pel Ministeri de Afers Exteriors.
- Va ser professor de Dret Civil a la Facultat de Dret de Lleida. 
- Va ingressar a Unió Democràtica l'any 1974. Va ser el primer president de la Unió de Joves, el 1977, i   
 el 1980 va ser elegit a Roma membre del Comitè Executiu de les Joventuts Democristianes Europees   
 (JDCE), i membre del Consell Nacional d'Unió des de l'any 1976. Elegit president del Comitè de   
 Govern d’UDC el 1982 i reelegit el 1983, va deixar de formar-ne part el 1984. L'any 1986 es va   
 integrar novament en aquest òrgan de govern i en va ocupar una vicepresidència. El 1987 va ser-ne   
 novament elegit president, càrrec al qual va ser reelegit en congressos posteriors i que ostenta en   
 l’actualitat.
- Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida des del 1979 al 1980. A la fi d’aquest mateix any va ser 
 designat director general d'Afers Interdepartamentals de la Presidència del Govern de Catalunya. 
 L’any 1982, quan la Generalitat establí les delegacions, va ser nomenat delegat territorial de la 
 Generalitat a Lleida.
- Diputat al Congrés –cap de llista de CiU a la circumscripció de Lleida- durant les legislatures del 82, 86 i 89. 
- Des de gener de 1986 fins al juliol de 1987, diputat al Parlament Europeu. 
- Des de l’octubre de 2000 fins al febrer de 2004, vicepresident de la Internacional Democratacristiana,   
 càrrec que ja havia ocupat des del març de 1993 fins al novembre del 1998.
- Del juny de 1996 fins al febrer de 2011, president de la part catalana de la Comissió de Transferències  
 Estat-Generalitat.
- Des del novembre de 1999 fins al febrer de 2001, conseller de Governació i Relacions Institucionals   
 del Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Des del novembre de 1999 fins al gener de 2004, president de la Comissió Delegada de l’Institut   
 Europeu de la Mediterrània (IEMed).
- Des de l’octubre de 1999 fins al març de 2004, diputat al Parlament.
- Des del desembre de 2001, secretari general de la federació de CiU.
- Des del març de 2008, diputat al Congrés, amb els càrrecs de president-portaveu del Grup Parlamen- 
 tari de CiU, així com el de president de la Comissió d’Afers Exteriors, càrrecs que ja va ostentar en les  
 legislatures 2004-2008.
- Des del mes de gener de 2005 fins al setembre de 2008, vicepresident de la Comissió Política de   
 l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània (APEM).
- Al gener de 2011 va ser nomenat:
 - President de la representació catalana a la Comissió Mixta deTransferències Estat-Generalitat.
 - President de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
   
LLIBRES PUBLICATS
“Voluntat de Servei”  (1991)
“Catalunya i l’Espanya plurinacional”  (1995)
“La política a diari”  (2003)
“Entre una Espanya i l’altra. De l’11-M a l’atemptat de Barajas”  (2007)
“Cartes de Navegació. Per un nou rumb”  (2011)



JOANA ORTEGA I ALEMANY

- Nascuda a Barcelona l’any 1959.
- Membre del comitè de govern d’Unió  
 i de la seva permanent. 
- Membre també de la Comissió   
 Executiva Nacional de la federació 
 de CIU.
- Com a vicepresidenta executiva de   
 Comunicació i Imatge i Portaveu   
 d'Unió Democràtica de Catalunya,   
 partit en el qual milita des del 1985,  
 ha codirigit les campanyes electorals  
 a les eleccions al Parlament de    
 2004, 2007 i 2010. 
- Diputada al Parlament de Catalunya  
 des de la VIII legislatura. Va ser   
 portaveu de la comissió de la   
 Corporació Catalana de Mitjans   
 Audiovisuals (CCMA).  
- Va presidir l'Institut Català de la Dona  
 (2002-2003) i el Consell de Dones de  
 Catalunya. 
- Entre 1996 i 2007 regidora de   
 l'Ajuntament de Barcelona. Regidora  
 executiva del districte de l’Eixample 
 i vicepresidenta de Pro-eixample.   
 També, vicepresidenta quarta del   
 Consell Comarcal del Barcelonès. 
- A més, ha estat portaveu de CiU a la  
 Mancomunitat de Municipis i a l’Àrea  
 Metropolitana de Barcelona.

ANTONI CASTELLÀ I CLAVÉ

- Nascut a Barcelona, el juny de 1970.
- Llicenciat en Administració i Direcció  
 d'Empreses i Màster en Administració  
 i Direcció d'Empreses (MBA) per   
 ESADE. Professor a ESADE des de   
 1996.
- Ha desenvolupat la seva carrera   
 professional en el món de l’empresa   
 a IKL, KRUPP I HOESCH STAHL.
- Afiliat a Unió Democràtica de   
 Catalunya i la seva organització juvenil  
 Unió de Joves (1992). Ha ocupat   
 diversos càrrecs com secretari   
 general d’Unió de Joves (1997-2002),  
 secretari d’Organització d’Unió   
 (2004–2010), membre del comitè de  
 govern des de 1997. Actualment,   
 vicepresident executiu.
- Diputat per la província de Barcelona  
 per CiU a les eleccions al Parlament  
 de 1999, 2003, 2006 i 2010. Fins   
 l’any 2010 ha estat secretari segon   
 de la Mesa del Parlament. També ha  
 presidit la Comissió Legislativa   
 d'Economia, Finances i Pressupost   
 i ha estat membre de la comissió   
 d’Educació i Universitats i Vicepresi-  
 dent del Consell Assessor del   
 Parlament sobre Ciència i Tecnologia. 
- En l’actualitat és secretari    
 d'Universitats i Recerca de la   
 Generalitat de Catalunya.
- També ha estat membre del Consell  
 de la Ciutat de Barcelona al districte  
 de l'Eixample (1995-1999).
- Membre d’associacions com els   
 Castellers de Vilafranca, l’Ateneu   
 Barcelonès, el Club Rotary i l’YMCA.

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

- Nascut el 1965 a Lleida. Casat i amb dos fills. 
- Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
- Regidor de l’Ajuntament de Lleida entre els anys 1991 i 1999. Membre-vocal del consell    
 d’administració del Patronat de “Turisme de Lleida” i del consell d’administració de l’Institut Municipal  
 d’Informàtica. 
- El 1992 entrà a treballar en el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i entre els anys 1996 i   
 1999 en va ser delegat territorial a Lleida i com a tal membre del Patronat Internacional de Turisme   
 de la Diputació de Lleida i del consell de direcció del Parc Natural d’Aigüestortes. També, vicepresident 
 del Consell Comarcal del Segrià (1995-1999).
- L’any 1999, director general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, càrrec que va   
 ocupar fins l’any 2001, i des del qual va ser membre de dels consells de direcció de la Junta de   
 Residus i de la Junta de Sanejament.
- L’any 2001 director general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions   
 Institucionals de la Generalitat.
- Al 2002, conseller de Governació i Relacions Institucionals, càrrec que va ocupar fins a finals del 2003.
- En les eleccions autonòmiques de 2003, 2006 i 2010 va ser elegit com a diputat al Parlament, i des   
 del 2003 portaveu adjunt del grup parlamentari de CiU.
- El 29 de desembre de 2010 nomenat conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi   
 Natural de la Generalitat .
- Secretari general d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 2004. 
- Militant d’Unió des de l’any 1982. Ha estat secretari de política municipal i secretari d’organització del  
 comitè de govern. Anteriorment va ocupar diferents càrrecs en la direcció de la Unió de Joves.
- Des de gener de 2003 membre de l’executiva nacional de CiU, màxim òrgan de direcció de la   
 federació nacionalista. 



       

MARTA LLORENS I GARCIA

- Nascuda a Vilanova i la Geltrú   
 l’any 1962. Casada i una filla.
- Graduada Social i Administradora    
 de Finques.
- Ingressa a Unió Democràtica el 1987.
- Des de 1995 Consellera Nacional,   
 i fins el 1999 presidenta del   
 Comitè Local de Vilanova i a Geltrú.  
 També ha estat presidenta del Comitè  
 Comarcal del Garraf i membre del   
 Comitè Executiu de Barcelona   
 Comarques. 
- Membre des de desembre del 1999  
 del comitè de govern amb diverses   
 responsabilitats: Secretària de Política  
 Municipal, Secretària d’Organització  
 i Secretaria de relacions polítiques.
- Regidora de l’Ajuntament de Vilanova  
 i la Geltrú des de 1995 fins el 2003   
 on va exercir de portaveu adjunta del  
 Grup Municipal de Convergència 
 i Unió.
- Membre de l’executiva nacional de   
 CiU.
- Membre de la ponència redactora   
 dels estatuts de la federació de CIU.
- Diputada del Parlament de Catalunya  
 des de novembre de 2003.
- Directora de la campanya a les   
 eleccions generals de Novembre    
 de 2011.
- En l’actualitat responsable de   
 comunicació i portaveu d’Unió. 

BENET MAIMÍ  I  POU

- Nascut el maig de 1960 a Arenys de  
 Mar (Barcelona). Casat, amb una filla.
- Llicenciat en Ciències Econòmiques   
 i Empresarials. 
- Tècnic en empreses i activitats   
 turístiques (Escola de Turisme de   
 Santa Maria d’Espanya, Barcelona,  
 1983-1986).
- Professor de Màrqueting Turístic,   
 Estructura del Mercat Turístic   
 i Organització Turística Internacional  
 a l’Escola Universitària del Maresme  
 (Mataró) adscrita a la UPF. (1996 En  
 l’actualitat amb excedència).
- Responsable de la Regidoria de   
 Promoció Econòmica i Planejament  
 Territorial a l’Ajuntament d’Arenys de  
 Mar (1995-1999).
- Diputat al Parlament de Catalunya
 pel grup de CiU.
- Vicepresident d’organització d’Unió  
 des de 2011.
- Director del Pla de Dinamització   
 Turística d’Aranjuez (Madrid, 1999-  
 2001).
- Director-Gerent de Turisme   
 Juvenil de Catalunya (Barcelona,   
 2001-2004) Empresa Pública de la   
 Generalitat responsable de la gestió  
 de la Xarxa d’Albergs i del Carnet   
 Jove. (TUJUCA  S.A).

MANUEL JOSÉ SILVA I SÁNCHEZ
 
- Nascut el desembre 1960. Casat.
- Llicenciat en dret amb grau i premi extraordinari de llicenciatura al 1982.
- Premi “La Ley” per haver finalitzat els estudis a la Facultat de Dret de la UAB amb el millor expedient
 de la promoció de l’any 1982.
- Advocat de l’Estat des de 1985. De 1986 a 1990, cap dels Serveis Jurídics de l’Estat a Barcelona. 
 En serveis especials de 1995 a 2004. Actualment en situació d’excedència.
- Advocat en exercici des de 1992.
- Militant d’Unió des de 1989. Membre del comitè de govern des de 1994. 
- Membre de la comissió executiva nacional de la federació de CiU. 
- Regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1995-1996), així com portaveu de CiU a la Comissió d’Ocupació  
 i Promoció Econòmica, vocal del Consell de l’Entitat de Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i  
 membre del consell d’administració de la companyia mixta Barcelona Activa S.A.
- Diputat per CiU al Congrés (legislatures V a partir de novembre de 1995, VI i VII).
 Ha presidit la Subcomissió constituïda per a l’estudi de la situació de la família a Espanya (1996-1997).
- Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés (des de 1999 a 2004), portaveu de la   
 Comissió de Justícia i Interior (des de 1996) i portaveu de la Comissió de Ciència i Tecnologia, vocal de la  
 Comissió de Règim de les Administracions Públiques; de la Subcomissió per el seguiment dels processos  
 de privatitzacions i reconversió de les empreses pertanyents al sector públic; de la Subcomissió de segui- 
 ment de les infraestructures energètiques; de la subcomissió de mesures pirateria drets propietat   
 intel·lectual; de la Subcomissió sobre les víctimes del terrorisme i de la Delegació espanyola en el Grup  
 d’amistat amb la dieta Federal de la República Federal d’Alemanya.
- Membre del Consell Assessor de la Universitat Abat Oliba. CEU.
- Actualment, advocat en exercici i Conseller d’Estat El·lectiu.
- Vicepresident de coordinació parlamentària d’Unió.



ANTONI FONT I RENOM

- Nascut a Sabadell l’any 1964. Separat i amb un fill.
- Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).
- Curs Direcció de Màrqueting (EADA 1992-1993).
- 1989-1991 director de programes de l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana (ICCI).
- 1992 cap de gabinet del president del comitè de govern d’Unió Democràtica.
- 2000-2001 cap de gabinet del Conseller de Governació i Relacions Institucionals.
- Des del 2007, vicepresident i portaveu de l’executiva local d’Unió a Sabadell.
- En l’actualitat és regidor a l’ajuntament de Sabadell per CiU. També en el període 2007-2011.
- En la present legislatura forma part dels consells d’administració de l’empresa municipal d’habitatge   
 VIMUSA, de SBD CREIXENT SA i de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU. 
- Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des del 1991.
- Secretari Executiu de Política Municipal d’Unió Democràtica des del gener de 2011.
- Membre del comitè de govern i conseller Nacional d’Unió Democràtica de Catalunya des del gener 
  de 2011.

CARLES SALA I ROCA

- Nascut a Tarragona l’agost de 1967.
- Llicenciat en Dret. Advocat en exercici fins al gener de 2011 (cessa l’activitat per Llei d’Incompatibilitats).
- Màster en gestió local (postgrau d’Urbanisme i en Dret Local).
- Diplomat en Graduat Social.
- Regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona (1991-2007).
- Diputat provincial pel partit judicial de Tarragona (1991-1999).
- President del Consell Comarcal del Tarragonès (1999-2007).
- De l’any 2006 a 2010 diputat electe al Parlament de Catalunya de la vuitena i inici de la novena Legisla- 
 tura. Membre de les Comissions de Política Territorial i Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge i  
 de la Sindicatura de Comptes. Responsable i portaveu de les polítiques d’habitatge del Grup Parlamen- 
 tari de Convergència i Unió. 
- El gener de 2011 va ser nomenat secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Govern de la Generalitat. 

SÒNIA RECASENS I ALSINA

- Nascuda a Barcelona. Té 41 anys. Casada, tres fills. 
- L’any 1994 es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona amb  
 l’especialitat d’Empresa. L’any 1998 fa el curs Extensió Universitària sobre “Contractes i Serveis Públics”  
 organitzat pel Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Dret de Barcelona.  
 Els anys 2001-2002 realitza el Postgrau en “Direcció d’empreses hoteleres” impartit per l’Escola Universi- 
 tària d’Hostaleria i Turisme CETT-Universitat de Barcelona. El curs 2010-2011 realitza el Postgrau d’IESE  
 de “Programa de liderazgo para la gestión pública”.
- Militant d’Unió Democràtica des de 1992. Secretària de la mesa del Congrés d’Unió de l’any 1994.   
 Membre del comitè executiu de la Intercomarcal de Barcelona-Ciutat des de 1996, i presidenta durant  
 els anys 2002-2004. 
- Des de 2002 fins a l’actualitat membre del comitè de govern i consellera nacional d’Unió Democràtica.  
 Actualment responsable de Política Metropolitana del comitè de govern.
- Des de 1999, regidora de l’ajuntament de Barcelona. Des de l’any 2003-2011 portaveu adjunta del Grup  
 Municipal de CIU a l’Ajuntament de Barcelona. Des de juny del 2011 ocupa des del Govern el càrrec de  
 Portaveu del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona.
- Els anys 1999-2003, Consellera Metropolitana de l’Entitat Metropolitana del Transport i des de l’any 2003  
 i fins 2011, Consellera Metropolitana i Portaveu de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tracta- 
 ment de Residus. Actualment en el Govern és vicepresidenta de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea  
 Metropolitana de Barcelona.
- Des de l’1 de juliol de 2011 és la Segona Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona de l’Àrea   
 d’Economia, Empresa i Ocupació, i Presidenta de l’Institut Municipal d’Hisenda i de les empreses   
 municipals Barcelona Serveis Municipals (B:SM), Barcelona Activa i Mercabarna.



FRANCESC DE PAULA GAMBÚS 
I MILLET

- Nascut a Barcelona el maig de 1974.  
 Casat i pare de quatre fills.
- Llicenciat en Ciències Polítiques i de  
 l’Administració. 
- Militant d’Unió Democràtica des del  
 1995.
- Ha estat membre del Comitè   
 Executiu Nacional de la Unió de Joves. 
- Conseller nacional d’Unió. 
- President de la Comissió d’Afers   
 Europeus, secretari de la Comissió   
 de Relacions Internacionals i director  
 de l’Institut d’Estudis Humanístics   
 Miquel Coll i Alentorn (INEHCA). 
- Membre de la direcció d’Unió a
 la ciutat de Barcelona. 
- Portaveu adjunt de CiU al districte    
 de Gràcia entre 2007 i 2011 i   
 coordinador del programa   
 electoral de la federació de les   
 eleccions municipals a la ciutat de   
 Barcelona de 2007 i de les eleccions  
 catalanes de 2010.
- Assessor parlamentari al Parlament  
 Europeu entre el 1998 i el 2004 i al   
 Congrés dels Diputats entre el 2005   
 i el 2007. 
- Entre juliol de 2007 i gener de 2011  
 coordinador de la regidoria de   
 Comerç i Consum de l’Ajuntament   
 de Badalona.
- Entre gener i desembre de 2011 cap  
 de gabinet de la vicepresidenta del   
 Govern i consellera de Governació i  
 Relacions Institucionals, Joana Ortega.
- Des de desembre de 2011, Director  
 General de Relacions Exteriors de    
 la Generalitat de Catalunya.

Mª ASSUMPCIÓ LAILLA I JOU

- Nascuda a Barcelona l’octubre 1975.
- Diplomada universitària en infermeria per la Universitat de Barcelona el 1997. 
- Llicenciada en psicopedagogia  per la Universitat Ramon Llull, en la Facultat de Psicologia i Ciències de  
 l’Educació Blanquerna, al Setembre 2000. 
- Infermera en la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, i en la Unitat de Neonatologia i a la Unitat de Cures  
 Intensives Neonatals, a l’hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu. Suplències entre Setembre 1997-  
 Febrer 2000.
- Psicopedagoga a la Unitat de Rehabilitació Central de l’Hospital Psiquiàtric Sant Joan de Déu: Serveis de  
 Salut Mental, de Sant Boi de Llobregat, entre Maig 2000- Març 2001. Suplència d’una baixa per maternitat  
 més excedència.
- Infermera Psiquiàtrica a diferents Unitats de l’Hospital Psiquiàtric Sant Joan de Déu: Serveis de Salut Mental,  
 de Sant Boi de Llobregat, (Abril 2000-juliol 2003).
- Supervisora d’Infermeria de la Unitat de Mitja i Llarga Estada de l’àrea d’hospitalització psiquiàtrica de Sant  
 Joan de Déu: Serveis de Salut Mental, des de l’agost del 2003 fins Novembre del 2006.
- Professora adscrita de l’assignatura troncal “Infermeria Psicosocial i Salut Mental”. Escola Universitària  
  d’Infermeria de Sant Joan de Déu-UB (2003-2006).
- Militant  d’Unió Democràtica i d’Unió de Joves des de Novembre de 1998. 
- Presidenta d’Unió de Joves des d’octubre del 2004 fins a febrer del 2008.
- Presidenta d’Unió del comitè executiu del districte de Sarrià-Sant Gervasi des del juliol 2008 fins a l’actualitat.
- Consellera nacional d’Unió Democràtica de Catalunya i de CiU. 
- Membre comissió executiva nacional de CiU (novembre 2004 - desembre 2007).
- Diputada al Parlament des de novembre del 2006. En aquests moments, portaveu de CiU a la Comissió 
 de Salut.

MONTSE SURROCA I COMAS  
  
- Nascuda a Caldes de Malavella 
 el juny de 1974. Casada, dos fills.
- Llicenciada en Dret per la Universitat  
 de Barcelona (1992-1996).
- Militant d’Unió Democràtica des 
 del 2007. Consellera nacional.
- Diputada al Congrés per CiU en les IX  
 i X Legislatures. Actualment, portaveu  
 a la Comissió de Cultura, a la   
 Comissió Mixta control parlamentari  
 de la Corporació RTVE i les seves   
 societats, de la Comissió del   
 Reglament del Congrés i portaveu   
 adjunta a la Comissió de Justícia 
 i a la Comissió d’Educació i Esport.
- Representant d’Unió Democràtica 
 de Catalunya a la Comissió de Segui- 
  ment del Pacte Antitransfuguisme del  
 Ministeri de Política Territorial.
- Advocada exercint des de l’any 1997  
 i fins el 2010, col·legiada número   
 2097 del Col·legi d’Advocats de   
 Girona. 
- Mediadora familiar donada d’alta al   
 Registre de Mediadors des del 18 de  
  març de 2003.
- Lletrada especialitzada per a la   
 intervenció professional en Jurisdicció  
 de Menors i també per a intervenir en  
 matèria de violència de gènere.



MONTSERRAT PLAYÀ I CAMPS
 
- Nascuda a Terrasa,1953. Casada    
 i amb dos fills (1 difunt).  
- Llicenciada en Dret: Universitat   
 Autònoma de Bellaterra.         
- Diplomada en Dret Immobiliari i   
 Registral- Universitat Pompeu Fabra.  
 Post-Grau d’Electes. Fundació Aula  
 d’alts estudis d’electes Bellaterra. 
- Regidora des de l’any 2003 pel Grup  
 municipal de CiU. Ajuntament de   
 Terrassaamb diverses responsabili-  
 tats com a Consellera de la  Societat  
 Municipal de l’Habitatge de Terrassa i  
 membre de la Comissió de Solidaritat  
 i de la Comissió de la Gent Gran.
- Militant d’Unió Democràtica des   
 de l’any 2000.        
- Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats   
 de Terrassa.        
- Fundadora i assessora jurídica de   
 l’associació de pares i mares 
 de menors i adolescents drogo-  
 dependents anomenada  DONAY 
 de Terrassa.
 - Cofundadora de l’associació    
 de Dones Vídues de Catalunya.
- Presidenta de la Intercomarcal d’Unió  
 de Dones d’Unió Democràtica i   
 Secretària i Membre del Comitè   
 Executiu d’Unió de Dones d’Unió. 
- Secretària Executiu Comarcal d’Unió  
 Democràtica. 
 - Consellera Nacional d’Unió.
- Membre del Comitè Executiu   
 Intercomarcal d’Unió per Unió 
 de Dones. 
- Membre de la Junta d’Alba   
 (Associació d’ajuda a la dependència  
 i drogoaddicció).
- Membre de la Junta de Interalba   
 (Empresa de Reinserció).
 

MIREIA SOLSONA  I GARRIGA

- Nascuda a Barcelona el 1960.
- Llicenciada en Dret per la Universitat  
 de Barcelona (1983).
- Diputada adjunta de l’àrea d’Igualtat   
 i Ciutadania de la Diputació de   
 Barcelona des de l’any 2011. 
 Inclou les àrees d’Igualtat, Joventut,  
 Participació, Diversitat i Nous Usos   
 del Temps. 
- Membre del Comitè Executiu i de la  
 comissió d’Educació de la Federació  
 de Municipis de Catalunya des de   
 l’any 2011.
- Membre de la comissió d’Igualtat    
 i Educació de l’Associació Catalana 
 de Municipis des de l’any 2011.
- Consellera del CIRE (Centre   
 d’Iniciatives per a la Reinserció) 
 des de l’any 2011.
- Alcaldessa de Matadepera des de   
 l’any 2007.
- Consellera Nacional d’Unió des de   
 l’any 2007.
- Membre de les executives locals de  
 CDC i UDC a Matadepera des 
 de 2003 i presidenta local d’Unió   
 a Matadepera de 2005 a 2007.

ANTONI ISAC I AGUILAR

- Nascut a Lleida l’any 1950. Casat i amb quatre fills.
- Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1973.
- Registrador de la Propietat i Mercantil l’any 1976. 
- President territorial dels registradors de la propietat i mercantils de Catalunya des de 1988 fins al 1992.
- Membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat (1990-1992).
- Professor de Dret Civil de la Universi tat de Barcelona, a l’Estudi General de Lleida (del 1978 al 1984) 
 i a la UAB (des del 1984 al 1988).
- Degà dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya (1987-1992).
- Fundador i professor del Màster en  Dret Urbanístic i Immobiliari des de l'any 1989 a la Universitat   
 Pompeu Fabra.
- Representant dels registradors de la propietat i mercantils de Catalunya en les jornades celebrades    
 a Montserrat, l’any 1983, sobre l'Administració de Justícia a Catalunya, organitzades per la Conselleria  
 de Justícia i el Consell General del Poder Judicial.
- Membre de dues comissions redactores d’avantprojectes de llei a la Conselleria de Justícia: Llei de   
 l’acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge i l'avantprojecte de Llei del   
 règim jurídic privat de les urbanitzacions. 
- Conferències de diversos articles i comentaris a sentències del Tribunal Suprem i resolucions de la   
 Direcció General dels Registres i del Notariat.
- Militant d'Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 1986. 
- President de la Comissió de Justícia d’Unió durant els anys 1989 a 1992.
- Conseller de Justícia de la Generalitat des del 24 de desembre de 1992 fins al febrer de 1995. 
- Membre del comitè de govern d’Unió com a secretari de Finances des de 1994.



MARTA VIDAL I MARCO

- Nascuda a Barcelona el febrer    
 de 1975.
- Llicenciada en Ciències de la   
 Comunicació, a la Facultat de   
 Ciències de la Comunicació   
 Blanquerna. Universitat Ramon Llull.  
 Primera Promoció. 1999.
- Diplomatura d’Estudis Superiors   
 Especialitzats. Doctorat en Ciència   
 Política i de l’Administració. Departa- 
 ment de Ciència Política i de Dret   
 Públic. Programa: Pensar i governar  
 societats complexes. UAB. Any 2008.
- Programa Vicens Vives - Lideratge i  
 Compromís Cívic. Departament de   
 Ciències Socials d’ESADE. 2007.
- Responsable de Comunicació de   
 Coneixement del Departament   
 d’Economia i Coneixement del   
 Govern de la Generalitat de Catalu-  
 nya. Des de 2010.
- Vice-presidenta del Consell Assessor  
 de RTVE a Catalunya. De 2006 a   
 2010. Membre del Consell   
 d’Administració de Barcelona   
 Televisió. De 2003 a 2006.
- Consultora en comunicació política   
 i de l'administració pública, Mateu i  
 Marco Associats. De 2005 a 2007.
- Responsable de Comunicació del   
 Departament de Treball del Govern   
 de la Generalitat. De 2000 a 2003.
- Militant d’Unió Democràtica de   
 Catalunya (UDC) des de 1991.
- Secretaria nacional de comunicació  
 interna, militància i participació des   
 de 2004.
- Membre del Comitè Executiu   
 Intercomarcal de Barcelona-ciutat.   
 Des de 1999.
- Membre del Comitè Logístic i   
 Electoral de CiU a les eleccions:   
 Municipals 1999, 2007 i 2011;   
 Catalanes 2003, 2006 i 2010;   
 Espanyoles 2004 i 2008; Europees  
 1999 i 2009. I, la campanya del   
 referèndum de l’Estatut de Catalunya  
 del 2006. Responsable comunicació  
 2.0 i entorn web de CiU a les   
 eleccions a Corts espanyoles, 2011.
- Secretària general de les joventuts   
 d’UDC. De 2001 a 2004. Secretària  
 Nacional d’Organització de la Unió   
 de Joves. De 1996 a 2001.

M. MERCÈ JOU I TORRAS

- Nascuda el setembre de 1962 
 a Olesa de Montserrat.
- Llicenciada en Ciències Econòmiques  
 i Empresarials el 1985 per la Universi- 
 tat de Barcelona. 
- Màster de Direcció Pública (EMPA) 
 a ESADE (2004) i curs Pensar el   
 lideratge de la Càtedra de Lideratges 
 i Governança Democràtica també   
 d’ESADE (2007).
- Subdirectora del Gabinet Tècnic del  
 Departament de Treball de la Genera- 
 litat (1999-2008), i finalment al Servei  
 d’Ocupació de Catalunya (2008-2011). 
- Membre del club de conjuntura del   
 Col·legi d’Economistes de Catalunya  
 des del 1996 fins el 2010. 
- Afiliada a Unió Democràtica de   
 Catalunya al començament de l’any  
 1990.
- Membre de l’executiva local d’Unió   
 d’Olesa, del comitè de Govern d’Unió  
 des del 2008 i més recentment de   
 l’executiva comarcal del Baix   
 Llobregat i de la Comissió    
 d’Economia d’UDC.
- Regidora de l’Ajuntament d’Olesa de  
 Montserrat des del 2003. En aquesta  
 anys he estat regidora de Treball,   
 Formació, Indústria, Comerç, Turisme  
 i Promoció Econòmica (2003-2005),  
 regidora de l’oposició (2006-2007);   
 tinent d’alcalde de Participació,   
 regidora de Règim Intern i de Mitjans  
 de Comunicació (2007-2011).   
- Actualment, cap de llista de CiU   
 d’Olesa i regidora de l’oposició.   
 Recentment membre la Comissió   
 interna d’Hisendes Locals de   
 l'Associació Catalana de Municipis.
- Des del desembre de 2011 diputada  
 del Parlament de Catalunya. Secretà- 
 ria de la Comissió d’Afers Institucio-  
 nals, i també membre de les comi-  
 ssions d’Economia Finances i Pressu- 
 postos, de la Sindicatura de Comptes  
 i de Peticions.

ANTONIO JOSÉ GÓMEZ PEÑA

- Nascut a Santo Domingo l’agost de 1977.
- Enginyer Civil (enginyer de camins, canals i ports) i Agrimensor (UNPHU).
- Postgrau en Gerència de Projectes (UNPHU).
- Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des del 2008.
- Màster en Direcció i Organització d’Empreses Constructores (UPC).
- Proconcat 2009 S.L - 1 any - Propietari Administrador.
- Beach Promotions 2000, S.A - 2 anys - Facility Management.
- Proyectos de Ingeniería y Construcción Gomezant, S.L- 4 anys - Propietari Administrador.
- President d’Unió Democràtica de Catalunya a Sant Pol de Mar de 2011-2012.
- Responsable de la secretaria d’immigració i integració d’Unió de la comarca del Maresme.  



JOSEP MARTORELL I RODON

- Nascut a Reus l’any 1975. Casat,   
 pare de dues filles. 
- Llicenciat en Física per la Universitat  
 de Barcelona, Doctor en Enginyeria   
 Informàtica per la Universitat Ramon  
 Llull (URL) i diplomat en direcció   
 general per l’IESE. Estudis de   
 postgrau a ESADE i a la Universitat   
 Oberta de Catalunya.
- Des de gener de 2011, Director   
 general de Recerca de la Generalitat  
 de Catalunya. 
- Cap del Gabinet del Departament de  
 Governació i Relacions Institucionals  
 (2001-2002) i de Justícia i Interior   
 (2003), amb Núria de Gispert com a  
 Consellera. 
- Director de postgrau de la Universitat  
 Politècnica de Catalunya (2008-211), 
 i anteriorment director de l’Oficina de  
 Recerca i Innovació de la Universitat  
 Ramon Llull. 
- En l’àmbit docent, ha estat professor  
 de l’Escola d’Enginyeria la Salle i   
 actualment del Centre de la Imatge   
 i la Tecnologia Multimèdia de la   
 Universitat Politècnica de Catalunya,  
 on imparteix assignatures relaciona  
 des amb la matemàtica i la física. Ha  
 estat membre del Grup de Recerca   
 en Sistemes Intel·ligents, on ha   
 desenvolupat la seva tasca de   
 recerca més recent. Ha col·laborat   
 també amb l’Agència de Gestió   
 d’Ajuts Universitaris i de Recerca   
 (AGAUR) en l’avaluació de projectes. 
- Ha ocupat diversos llocs de respon  
 sabilitat dins d’Unió Democràtica de  
 Catalunya, on milita des de 1993.   
 Membre del seu comitè de govern   
 des de 2005. Actualment és el   
 responsable de Recerca i Societat del  
 Coneixement. 
- Ha estat també director de l’Institut   
 d’Estudis Humanístics Miquel Coll i   
 Alentorn (Inehca) i de la revista   
 Diàlegs, trimestral de pensament   
 polític i social
- Ha estat membre del secretariat del  
 Consell Nacional de la Joventut de   
 Catalunya, del Consell del Cultura de  
 Barcelona i del Consell Social de la   
 Llengua Catalana. 
 

IRMA ROGNONI I VIADER

- Nascuda a Barcelona l´any 1966.
- Llicenciada en dret, havent estudiat 
 a la Universitat de Barcelona i l’últim  
 curs a la Universitat de les Illes   
 Balears.
- Màster en Mediació i Resolució   
 Alternativa de Conflictes. Universitat  
 Ramon Llull. 
- Premi DURAN I BAS atorgat pel   
 Col·legi d´ Advocats de Barcelona   
 (1993).
- Militant d´ Unió Democràtica de   
 Catalunya des de l´any 2010. 
- Advocada en exercici, especialitzada  
 en dret de menors i dret de família.   
 També ha treballat en l´ àmbit dels   
 drets humans. 
- Docent del Màster de Mediació i   
 Resolució de conflictes a la Universi- 
 tat Ramon Llull i al Col·legi d´Advo-  
 cats de Barcelona.
- La primera experiència laboral va ser  
 al Centre UNESCO de Catalunya. 
 Va ser coordinadora de l’assessoria   
 jurídica de l´Associació ADDIA en   
 l´àmbit de les adopcions internacio-  
 nals, creant posteriorment la primera  
 ECAI (Entitat Col·laboradora d´Adop-  
 ció Internacional) de Catalunya.   
 Va ser responsable de l´ assessoria   
 jurídica de la Fundació ESCÓ, entitat  
 que té per objectiu l’atenció social a  
 famílies amb infants amb alta   
 desestructuració, i posteriorment va  
 assumir la direcció de la Fundació. Va  
 col·laborar puntualment a la Fundació   
 FICAT d’advocats pels drets humans. 
- Codirectora del Centre Aequitas de   
 Mediació i Resolució Alternativa de   
 Conflictes, centre especialitzat en   
 resolució i transformació de conflictes  
 en l´àmbit familiar, organitzacional,   
 comunitari  i internacional.
- Des del 2004 ha estat cofacilitadora  
 del procés internacional de Diàleg   
 IntraRwandès (DIR).
- Actualment, des del passat 1 de juliol  
 de 2011, regidora del Districte de   
 Nou Barris i Regidora de Família,   
 Infància, Usos del Temps i Discapaci- 
 tats, de l´Ajuntament de Barcelona. 
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Compromís pel partit,
Compromís pel país.




