ÉS L´HORA DE LA CIUTADANIA

Barcelona, a 31 d´octubre de 2.018

Benvolguts,
Cansada de veure com “el govern del canvi” no sols no ha canviat absolutament rès,
sino que següeix contribuïnt a la degradació de la imatge de la nostra capital en uns
moments tant trascendents pel nostre País; observant amb estupefacció a un candidat
mediàtic de la política francesa finançat per les elits espanyoles, i que segurament no
farà ni 6 mesos que estarà empadronat a Barcelona quan concórri a les eleccions
municipals, i en front de candidats triats a dit pels comandaments de partits polítics
catalans que a hores d´ara encara no han cumplert amb el mandat del poble de
Catalunya surgit de les urnes del Referèndum d´Autodeterminació de l´1 d´Octubre de
2.017, ni de les eleccions imposades per l´Estat Espanyol el 21 de Desembre de 2017,
és pel que, per la present, em plau presentar la meva candidatura a les Primàries per
l´Alcaldia de Barcelona, perque crec que ÉS L´HORA DE LA CIUTADANIA.

Per obtenir resultats diferents calen persones diferents que facin coses diferents:
Persones lliures, sense estructures ni lligams de partits polítics, independents, amb
dècades d´experiència al sector privat i sense interessos personals al sector públic, i
sobretot amb capacitat de decisió i de gestió per fer de la capital de Catalunya un
referent a nivell europeu en polítiques d´habitatge públic, culturals, d´innovació, de
coneixement, d´impuls a l´economia local, en polítiques ambientals, d´urbanisme i
mobilitat, que reverteixin en una qualitat de vida òptima per les barcelonines i
barcelonins.

A continuació us presento el meu perfil, tot desitjant que el considereu idoni per formar
part de la llista unitària republicana per governar Barcelona, i digne de representar-vos
en el compromís de participar ara que ÉS L´HORA DE LA CIUTADANIA empenyent a
portar el nostre país a la Independència.
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Olga Amargant i
Cancio

Advocada i activista
Lloc naixement: Barcelona
Data naixement: 9 de novembre de 1972: 46 anys
Estat civil: casada i amb una filla.
Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliba, Màster en Dret Immobiliari
Urbanisme, de la Edificació i de la Construcció per la Universitat Pompeu Fabra,
he exercit l´advocacia durant més de 20 anys a Cuatrecasas i a PwCPriceWaterhouseCoopers amb l´especialitat d´urbanisme i medi ambient, fins
que al Novembre de 2.015 vaig establirme pel meu compte, amb despatx propi,
tot participant de l´activisme actiu en defensa del dret a l´autodeterminació del
poble de Catalunya, així com dels drets i llibertats fonamentals dels catalans.
Sóc sòcia de l´ANC i hi col.laboro habitualment, i exerceixo el càrrec de
Secretària Executiva de la Junta Directiva de la Coordinadora de l´Advocacia de
Catalunya, i de l´Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme, sóc
membre del Col.lectiu Moltes Mercès i Secretària Executiva de la Junta Directiva
del Memorial 1714.

RESPONSABILITAT ACTUAL: Advocada amb despatx propi especialitzat en
Dret Administratiu: Urbanisme i Medi Ambient.

FORMACIÓ ACADÈMICA:

Llicenciatura en Dret per la Universitat C.D.E.S.
Abat Oliba (1996).
Preparació a les oposicions al Cos de Secretaris
de l’Administració de Justícia (1997).
Diploma de Postgrau en Dret Immobiliari i
Urbanisme per la Universitat Pompeu Fabra
(1997-1998).
Diploma de Postgrau en Dret de la Construcció
i Edificació per la Universitat Pompeu Fabra
(2002-2003).
Màster en Dret Immobiliari i Urbanisme i de la
Construcció i Edificació per la Universitat
Pompeu Fabra (2002-2003).
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EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL:

PwC-PriceWaterhouseCoopers, Departament
de Dret Administratiu, Gerent a l’equip
d’Urbanisme i Medi Ambient i membre del Grup
de Dret Immobiliari (2004-2015)
Associada Senior (A7) del Departament
d’Urbanisme
i
Medi
Ambient
de
CUATRECASAS (2000-2004).
Advocada responsable del Departament
d’Urbanisme d’UNILAW (Euroconsell Econòmic
i Legal), de 1997 a 2000.
Assessora jurídica i vocal de l’Associació de
Propietaris de Catalunya (1998-2004).
Membre fundadora i secretària executiva de
l’Associació Professional d’Administradors
Judicials de Catalunya (1999-2004).
Stage a HUNT & COOMBS
Peterborough, Anglaterra (1998).

EXPERIÈNCIA DOCENT:

Solicitors,

Professora del Master en Direcció Urbanística i
Immobiliària organitzat per la Universitat
Politècnica de Catalunya entre els anys 2004 i
2008).
Professora del Master en fiscalitat immobiliària
organitzat per ESADE entre els anys 2005 a
2007).
Ponent habitual en sessions de Dret Urbanístic
de PwC.
Ex-Professora del Curs d’Administració Judicial
Immobiliària organitzat pel Centre d’Estudis
Jurídics de la Generalitat de Catalunya (1999).

ALTRES ACTIVITATS
PROFESSIONALS:
Publicacions

Col.laboracions a El País (Consultori
Immobiliari), La Vanguardia (Secció Propietats),
Fomento de la Actualidad, Economist & Iurist
(Secció Urbanisme), El Periódico de Catalunya
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(Secció de Propietat Immobiliaria) i Diari de
Girona (Secció Actualitat Jurídica).
Redacció
d´actualitzacions
del
Inmobiliario-Urbanismo d’Aranzadi.

Manual

Comentaris jurídics d’interès immobiliari i
d’urbanisme a El Balcó, de l’Associació de
Propietaris de Catalunya.
Articles d’actualitat jurídica trimestrals a INFOX,
de l’Euroconsell Econòmic i Legal.
Activisme

Sòcia de l´Assemblea Nacional Catalana, amb
la que sempre hi col.laboro quan s´em
requereix.
Secretària de la Junta Directiva de Memorial 17
14.
Secretària de la Junta Directiva de la Coordinadora de l´Advocacia de Catalunya.
Secretària de la Junta Directiva de l´Associació
de Juristes pels Drets Humans del Maresme.
Membre del Col.lectiu Moltes Mercès.

IDIOMES:

Català-Castellà

Bilingüe.

Anglès

Cambridge Advanced.

Francès

Nocions bàsiques.

Alemany i italià

Nocions bàsiques.
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