JORDI PUJOL I SOLEY
Va néixer a Barcelona el 1930. Estudià la
carrera de medicina i des dels 16 anys actuà a
la resistència contra el règim del general
Franco, a través d' entitats catòliques, polítiques
o culturals, en defensa de la democràcia, de la
identitat de Catalunya i sobretot de la seva
llengua i de la seva cultura, perseguides per la
dictadura. A conseqüència d'una d'aquestes
activitats el 1960 fou detingut i va passar dos
anys i mig a la presó. Després va dedicar molts
esforços a la creació d'obres d'infraestructura
cultural, econòmica i social. Així va fundar un
banc i la Gran Enciclopèdia Catalana.
El 1974 fou el principal fundador de Convergència Democràtica de Catalunya,
aleshores partit polític clandestí. Amb l'adveniment de la democràcia fou diputat a
les Corts de Madrid per la coalició Convergència i Unió. El 1980 es presentà a les
eleccions al Parlament català per la mateixa coalició i fou elegit President de la
Generalitat (1980-2003) (nom que rep el govern autònom català). Ha estat reelegit
pel mateix càrrec els anys 1984, 1988, 1992, 1995 i 1999. El seu govern ha dut a
terme una tasca de reconstrucció nacional, cultural, social i econòmica i Catalunya
ha contribuït a la governabilitat d'Espanya. Ha modernitzat el país i l'ha situat en la
línia d'Europa, ja que de jove Pujol era un fervent europeista. En aquest sentit ha
estat president de l'Assemblea de les Regions d'Europa (1992-1996) i alhora ha
impulsat la projecció internacional de Catalunya. També ha apostat per un sistema
de valors que sigui compatible amb la competitivitat. Ha publicat clandestinament el
1965, "Des dels turons a l'altra banda del riu", escrit a la presó i publicat el 1978,
"Construir Catalunya" (1979), "Los desequilibrios territoriales en España" (1978),
"Afirmación catalana del europeismo" (1985), "The Regions of Europe in the
perspective of 1992" (1989), "Estado y Sociedad" (1987), "Pensar Europa" (1993),
“Sobre Europa (i altres coses)” (2004), “Idees i records” (2006), “Una reflexió
necessària” (2006), “Jordi Pujol. Memòries (1930-1980) volum 1 (2007). Posseeix
nombroses distincions atorgades per governs i entitats d'Anglaterra, França,
Bèlgica, Espanya, els Estats Units, Xile, Quebec, Portugal, Mèxic, etcètera.
Des de l’any 2004, i coincidint amb la seva retirada de la primera línia política, Jordi
Pujol presideix la fundació privada Centre d’Estudis Jordi Pujol, dedicada a difondre
el seu pensament intel·lectual i polític.

