RAFAEL RIBÓ I MASSÓ
Nascut a Barcelona el 10 de maig de 1945, Ribó és
escollit síndic de greuges de Catalunya el 17 de juny de
2004 i pren possessió del càrrec l'1 de juliol del mateix
any.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la
Universitat de Barcelona, és doctor en Ciències
Polítiques, Econòmiques i Comercials per la mateixa
universitat. Té un master en ciència política per la New
School for Social Research de Nova York.
És professor titular de Ciència Política i l'Administració i
ha exercit la docència des del 1970 a la Universitat de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra, The American College i The New School for Social
Research.
Inicia la seva activitat política el 1963 com a membre de la cambra de facultat del
Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. A principi dels anys
70 forma part de l'assemblea d'intel·lectuals de Catalunya, és un dels impulsors de la
campanya per l'oficialitat del català i és secretari de la comissió d'enllaç de
l'Assemblea de Catalunya.
El 1977 participa en el Congrés de Cultura Catalana com a coordinador de l'àmbit
d'institucions i és el responsable de la campanya per a les institucions d'autogovern del
mateix Congrés.
Secretari general del PSUC el 1986, ha estat diputat al Parlament de Catalunya fins al
final de la sisena legislatura (1980-2001), diputat al Congrés de Diputats (1993-1995) i
president d'Iniciativa per Catalunya (1987-2000).
Des del 2001 és el president del Patronat de la Fundació Ulls del Món.
El mes de juny de 2006 és nomenat director de l'Institut Internacional de l’Ombudsman
(IOI).
Ha publicat diversos llibres, capítols i estudis com ara El sistema polític de Catalunya,
La qüestió nacional i els Països Catalans, Manual de ciència política, Ciudadanía y
nacionalismo, i Les regions especials i la reforma del tractat de la Unió Europea.
La seva tesi doctoral porta per títol: “El concepte de cultura política”.
És col·laborador habitual de diaris i revistes de Catalunya, Espanya i internacionals.
Desembre 2008

