Oriol de Fàbregues

Qui sóc:
El meu nom és Oriol de Fàbregues, i sóc veí de Sant Just Desvern, com tu.

Què faig
Sóc metge neuròleg. He estudiat medicina a la Universitat de Barcelona, i m'he especialitzat en

Neurologia, i doctorat en Neurociència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc el cap de
la Unitat de Parkinson de la Vall d'Hebron. He estat President de la Societat Catalana de
Neurologia i sóc vicepresident de la Comissió Nacional de Neurologia, Director de docència de
la Sociedad Española de Neurología i Acadèmic corresponent de l'Acadèmia de Medicina de
Catalunya.
Què m’agrada
M'agrada molt la meva professió. M'agrada aprendre. També m'agrada la història,
l'excursionisme i la muntanya; el mar i viatjar, la música, l'amistat i la vida familiar. M'agrada i
m'estimo molt Sant Just.

Que faig a Sant Just
Visc a Sant Just amb la meva família, des dels 12 anys. He gaudit de les excavacions de la
Penya del Moro els caps de setmana dirigides per en Josep Barberà; i del món de la història
local i dels arxius, que em va obrir en Juli Ochoa. Amb en Daniel Cardona vaig escriure el
capítol del segle XVIII del llibre "Sant Just Desvern, un paisatge i una història". Vaig ser
membre de la comissió executiva del mil·lenari del poble, i, conjuntament amb altres veïns, vam
fundar el Centre d'Estudis Santjustencs. En defensa del Collserola, estic integrat al col·lectiu
Cultural i Ecologista Agudells. Sóc també soci d'Òmnium cultural.

Per què em presento a Primàries Sant Just
La germanor que vaig viure l'1 d'Octubre amb els veïns en compartir la defensa pacífica de la
llibertat i la justícia pel poble català, m'ha impel·lit a participar més intensament en la vida
associativa i activista de Sant Just Desvern, i ho he fet a la Plataforma per una Alcaldia
Republicana.

Què espero d'un ajuntament Republicà
Que faci pinya per alçar la república.
Des de l'1O Catalunya s'ha guanyat ser reconeguda entre les nacions del món. No ens
mereixem ja regir-nos col·lectivament per un estatut d'autonomia - que d'altra banda encara no
ha estat degudament aprovat pel poble català - sinó per una Constitució, com li pertoca a una
nació. Una Constitució Catalana, que actualitzi i renovi els Drets històrics de la nacionalitat
catalana i que defensi els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, en
democràcia. L'hem de fer tots i totes, i des de totes les institucions, el municipi de Sant Just
també hi ha de participar.

Com imagino Sant Just
Un poble on es promogui la major felicitat, benestar i progrés dels santjustenc@s, amb els

valors de convivència republicana de llibertat, de justícia i de solidaritat. Consolidat com un
poble de la Nació Republicana de Catalunya, de pau i solidari, innovador i dinàmic portal de la
ciutat de Barcelona, amb una vall preservada, assoleiada, frescal i oberta a l'entrada pel gaudi
del parc de Collserola.

Què milloraria
Aportar futur al poble. Millorar la urbanització que vertebri el poble i fomenti la fraternitat i la
interrelació entre el veïnatge. Millorar la seguretat. Millorar la mobilitat, els accessos i
incrementar els serveis. Aprofitar la proximitat de Barcelona i ser capaç d'atreure'n activitat.
Dinamitzar i incrementar-hi el tercer sector. Facilitar l'ús rural al cordó del poble, protegir i evitar
estar d'esquena a Collserola.

Què valoro de l'actual ajuntament
Ha aconseguit mantenir un esperit de poble, evitant esdevingui un barri de Barcelona, però a
costa de convertir-lo en barri de Sant Feliu. Ha mantingut les singularitats dels seus barris, a
costa de dificultar-ne la seva interrelació. Ha mantingut la tranquil·litat al poble, però a costa
d'esmorteir-ne la vitalitat cultural i social. Ha promogut una política encertada d'habitatge social,
ha defensat drets dels vulnerables, posicionant-se a favor dels drets de les dones, però s'ha
oblidat de defensar els drets col·lectius del poble català.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
El seu posicionament en favor de la llibertat i de la justícia pel poble català, en defensa dels
seus drets individuals i col·lectius.
Que es preocupi pels veïns i les veïnes, pel poble i el seu territori, per la promoció de Sant Just,
i es gestioni de forma sostenible i amb transparència.


Que vetlli pel benestar dels santjustenc@s i garanteixi els serveis públics, i en faciliti la
seva accessibilitat.



Que fomenti la cultura i l'esperit crític, la relació amb la universitat, amb la recerca, amb les
noves tecnologies, que promogui festivals de música, premis literaris, la restauració,
reunions de professionals, activitats formatives, diplomàtiques, que s'aprofiti de l'alt nivell
de les escoles de Sant Just, i s'identifiqui amb "Som Escola", que promogui la imaginació.



Que promogui l'esport com a preservació de la salut, ajut al benestar i socialització; el
diversifiqui i l'estengui pel poble i pel seu territori, a la vall i als turons del Collserola.



Que promogui la competitivitat, la innovació, i les professions amb futur, potenciant
activitats de serveis i noves tecnologies, aprofitant la situació de portal de Barcelona, i la
proximitat a vies de comunicació i l'aeroport.



Que promogui el creixement i un pla d'urbanisme no només centrat en augmentar
l'habitatge si no que inclogui els serveis adequats, que integri el poble, evitant la dispersió i

l'aïllament, amb una visió participativa, i sostenible del Sant Just del futur. Reordeni els
espais, activitats i serveis del comú, promogui l'ús social de les masies Can Freixes i Can
Candeler, que dignifiqui el passeig de la riera, i millori l'enllumenat i la seguretat al poble.
Que promogui les energies sostenibles i hi impliqui els veïns i les empreses del poble en
aquest sentit. Que faciliti el gaudi del Parc de Collserola, en recuperi les fonts i protegeixi la
natura. Faciliti d'arribar amb bicicleta del Parc de Llobregat a Collserola, i es promogui la
mobilitat cap a Barcelona.


Que se solidaritzi amb els veïns i col·lectius més necessitats, i respecti la diversitat. Que,
se solidaritzi en les causes més justes en l'entorn metropolità, i no es desentengui de
campanyes com l'espluguenca "Adri et volem a casa". Que, a Catalunya, participi
plenament en l'AMI, i en la recuperació dels Drets històrics catalans. Que cooperi a Europa
a favor del Dret d'Autodeterminació dels pobles i d'una Espanya plurinacional, i que
s'adhereixi a presentar els Jordis a premi Nobel de la Pau. Que promogui un
agermanament amb els altres Sant Just catalans i europeus.



Que fomenti la participació, i converteixi els Plens de l'Ajuntament en un veritable Consell
de veïns, on es debati i es prioritzi l'aportació dels santjustencs i no se'n defugi la seva
participació ni s'ignori la discrepància. Que s'eviti l'autoritarisme i les alcaldades, i es
promoguin consells participatius de veïns als barris. Que s'eviti l'opacitat i la política
clientelar, i que es governi pel bé comú.

En fi, que faci participar els veïns i els interpel·li a decidir quin futur volem per Sant Just.

Què puc aportar com a regidor a l'ajuntament de Sant Just
Aconseguir una alcaldia republicana a Sant Just. Sumant per la República, facilitant l'entesa
entre partits i entitats republicanes i combatent el neo-feixisme i l'autoritarisme de la tirania del
155.
Representar el grup Alcaldia Republicana a l'Ajuntament, aportant-hi el treball de les seves
comissions i les resolucions de les seves assemblees. Participar en una nova manera,
republicana, d'entendre el municipi i el país (superant el tòpic de l'interior rural convergent i
l'àrea metropolitana urbana socialista), integrant-hi la diversitat i promovent processos
participatius i assemblearis. Participar en el procés constituent, repensant el país des del
municipalisme i revitalitzant i restituint els Drets Històrics catalans.
Puc aportar la meva tenacitat i metodologia científica, així com la meva experiència en
organització i treball en equip. I la meva voluntat de prestigiar la memòria històrica al poble, i
dinamitzar la vida cultural, de permetre l'expressió de tot, de forma pacífica i no violenta, i de
promoure el pensament crític en recerca de la veritat i la justícia.

