QUI SÓC?
Em dic Albert Oller Pujol i visc a Cambrils des de l’any 2008.
Vaig nèixer a Banyoles (Girona) l'any 1967 i he viscut a
Barcelona, Santander i Reus. Tinc tres fills fruit de dues
relacions.
Penso que tothom té dret a ser feliç, a viure dignament, a ser
respectat sigui com sigui, i a treballar en allò que sàpiga fer.
També crec que tothom té el deure de respectar als demés
siguin com siguin, i pensin com pensin. Estic convençut que la
societat catalana vol ser plenament democràtica i lliure, i per
això necessita poder donar les mateixes oportunitats a tothom,
indiferentment de la capacitat econòmica familiar, del barri a
on es viu, o de l’origen i cultura que es té.
Estic convençut que el bon ús de la tecnologia ajudarà a
construir un món millor reduïnt les diferències entre les classes
baixes i altes, i entre els països rics i pobres. Aposto per
polítiques que portin a la sostenibilitat del planeta, a reduir el
canvi climàtic, i a concienciar a la ciutadania de la importancia
que tenen per assolir un món responsable amb la natura.
@PujolOller

He col·laborat amb diferents associacions: Greenpeace, Save
the Children, Òmnium Cultural, i ANC.

QUÈ HE ESTUDIAT?
•
•
•

•

Licenciat en Ciencies Físiques (UAB)
DEA en “Tecnologies Avançades de Producció” (UdG)
Doctor en Enginyeria Industrial (UdG)
Idiomes: català (matern), anglès, francès, i espanyol

EN QUÈ TREBALLO?
Inicialment vaig treballar com a programador informàtic a Barcelona i després vaig guanyar una beca PQS
per incorporar-me al grup de recerca ECSIT de la UdG (1994). Després de 4 anys vaig traslladar-me a la URV
com a professor interí, i actualment sóc Professor Titular al Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria de la URV.
Imparteixo docència en diverses titulacions de Grau i Màster en matèries relacionades amb la robòtica i el
control de sistemes. També participo en els projectes científics del grup de recerca “Robòtica i Visió
Intel·ligents” escribint articles científics i dirigint tesis doctorals o projectes diversos. Fruit del treball en
recerca, al 2006 vaig participar en la creació de l'empresa de base tecnològica “M-Bot Solutions SL”.
També m'interessa la captació de vocacions cientico-tècniques i per això el 2013 vaig crear l'associació de
robòtica URBOTS de la URV, i el 2014 vaig promoure l'empresa “Dynamind SL” dedicada a la formació
tecnològica i creació de material educatiu. Des del 2012 sóc el director del programa educatiu “FIRST LEGO
League” de Tarragona i Reus, i participo habitualment com a divulgador en diverses fires científiques de la
demarcació de Tarragona (Fòrum TRICS, Tastet de Ciència, Brickània, CATBrick, …).

PERQUÈ EM PRESENTO?
Mai m'havia interessat massa la política, ni he militat en cap partit polític ni format part de cap llista
electoral. Ha estat arrel de la intensitat amb què vaig viure tot el procés pre i post referèndum que he entès
que hi ha moments que cal fer una passa endavant per assolir els objectius socials i polítics: les properes
eleccions municipals és un d'aquests moments.
Fins la sentencia de l'estatut del 2010 no vaig adonar-me'n que Catalunya no podia anar a millor si no es
trencava el pacte constitucional del '78. Aleshores, vaig deixar de creure que l'estat espanyol pogués i
volgués garantir les qüestions bàsiques d’un estat de dret que permetin un desenvolupament just i
sostingut de tota l’activitat econòmica, social i cultural per a Catalunya.
Arrel del 9-N i les movilitzacions dels 11-S vaig sentir que tenia el deure d'incorporar-me a les activitats de
l'Assemblea Nacional Catalana a Cambrils fins que em van escollir coordinador ara fa una mica més de dos
anys. Després de viure els fets del 1-O i la repressió fruit de l'aplicació del 155 he comprovat com els polítics
locals tenen poc interés per sumar en una estratègia comuna cap a la construcció de la República Catalana.
Per això, ara faig un pas al costat cedint el lideratge a altres membres de la coordinadora local de l'ANC de
Cambrils i espero ser útil d'una altra manera incorporant-me com a candidat a les Primàries Catalunya per
Cambrils.
El sentiment de pertinença fa que la ciutadania estigui fortament cohesionada i tingui la capacitat de
concentrar-se per fer front als greuges col·lectius. A Catalunya hi ha una majoria de gent que està
cohesionada per fer front a la vulneració dels nostres drets com a poble. El primer d’octubre de 2017 la
ciutadania va defensar les urnes i els vots on s'hi decidia el més important que qualsevol societat anhela
disposar i preservar: viure plenament en llibertat. La construcció de la República la farem entre totes i tots, i
la començarem als municipis.

LIDERATGE
M’agrada el lideratge compartit perquè hi ha menys possibilitats d’equivocar-se i de ser injust amb les
decisions. Penso que entre tots ho podem fer tot i millor, i que el diàleg i establir ponts és l’única manera de
consolidar un grup de treball. Considero que el lideratge s’ha de tenir per reconduir situacions que puguin
esdevenir complicades. Per això, comparteixo la opinió que en un àmbit local la relació entre el poder i la
ciutadania podria passar per la constitució d'un “Consell del Poble”, constituit per gent del municipi i amb
caràcter consultiu.

