Xavier Olivella i Mata, nascut a Barcelona el 14 de juliol del 1959, des del 1989
resident a Sant Cugat del Vallés, casat amb una filla.
Col-legi Alemany de Barcelona.
Arquitecte per l’ETSAB amb despatx propi a Barcelona.
Idiomes català, castellà, alemany i anglès.
Associat per projectes internacionals amb Alonso & Balaguer, i Carlos Ferrater,
Jorge Cuevas, arquitectes.
Guanya concurs internacional amb hotel modular pel grup africà Mangalis. Un
any projecte, producció a Barcelona, i muntatge a Dakar (90 habitacions i 5
plantes).
Secretari dels premis Arq-Infad (FAD) entre els anys 1991-1996
Professor titular de Projectes III d’Interiorisme per l’escola de disseny Lai des
del 1992-2000.
Professor adscrit de Projectes III d’Interiorisme per la UIC des del 2000-2014.
Forma part del 3r Congrés Catalanista del 2007 al 2009.
Des del gener del 2009 associat al Cercle Català de Negocis, CCN (soci núm.
2). Membre de la junta directiva del CCN fins el 2011.
Recorregut per tota Catalunya difonen el missatge del CCN al llarg d’aquests
dos anys.
Col·labora en la consulta de Sant Cugat del Vallès.
Participa en les Primàries de Solidaritat per la Independència, quedant com a
número 8 de la llista per Barcelona com a candidat a diputat.
Patró fundador Fundació Catalunya Estat, 2011.
Fundador Associació Arquitectes per Catalunya (candidat a presidència
enguany), 2014.
Acompanyant observadors internacionals, consultes populars 2010, 2011, 9N
2014.
Membre consell degans per la independència en representació ArqxCat per la
intercol·legial per la independència, 2015-2016.
Per tots aquests motius molt vinculat amb les diverses associacions i partits
sobiranistes de Sant Cugat, treballant envers la independència des de l’època
de Lluís Recoder per forçar posicionaments, assolint bons resultats amb la
Mercè Conesa, Mireia Ingla i Carmela Fortuny. Per tot això, el país, la seva
gent i la feina local, cal fer les coses com a Suïssa: preguntar per millorar, amb
referèndums vinculants territorialment i passar-los al govern comarcal i aquest
al govern del país, poble a poble, per ser la força del país.

