PRESENTACIÓ
Em dic Albert Llargués i Lleonart.
Soc pare i amic, melòman i lletraferit, psicòleg social de formació i
mestre de professió.
Vaig néixer i vaig passar la meva infantesa i adolescència a Can Palet,
just on la ciutat acabava i on la gent gran com el pare, encara avui, “baixa a Terrassa”
quan enfila cap al centre. He viscut uns anys, pocs, a Les Fonts (barri tan menystingut
com llunyà), molts més anys a Ca n’Aurell i ara m’estic a Vallparadís.
Vinculat des de jove a l’esquerra independentista i al sindicalisme nacional i de classe,
mantinc intacte el convenciment que la independència és el millor (per no dir l’únic) mitjà
al nostre abast per a construir una societat més lliure, socialment progressista i
radicalment democràtica.
Perquè soc republicà, ni soc ni vull ser súbdit, i subscric com principis:
-

La LLIBERTAT: No ens cal permís per a ésser lliures.

-

La IGUALTAT: "L'únic signe de superioritat que reconec és la bondat"
(Beethoven).

-

La FRATERNITAT: Només l'amor és llavor del que perdura.

Perquè no soc un malànima, perquè estic molt en deute amb els que ens precediren i també
pels que ens succeiran, lluito i no deixaré de fer-ho.
Valoro la situació actual en els termes en què ho va fer fa molts anys, a una conferència
a Berlín, un representant del Black Power: cal passar de la protesta (dir que això o allò
no m'agrada) a la resistència (fer que això o allò que no m'agrada no torni a passar); és a
dir, passar de declaracions i símbols a accions i canvis reals, de l'oposició a la repressió a
alliberar-nos-en, de manifestar-nos contra el règim a FER República.
Com? De la mateixa manera que s’aconsegueixen i es mantenen tots els drets: exercintlos! Com es va aconseguir el dret a vaga? Fent vaga. Com s'aconseguirà la República?
Fent República. Per això som aquí.

CURRÍCULUM VITAE (selecció)
- Nom i cognoms: Albert Llargués i Lleonart
- Nascut a: Terrassa el 06-02-61
ESTUDIS. TÍTOLS OFICIALS
- Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), amb una
mitjana Excel·lent i un 27% de les matèries amb Matrícula d’honor.
- Post-graduat en Gerontologia Social per la Universitat de Barcelona.
- Especialització universitària en Enginyeria de la formació / Formació de Formadors:
Formador ocupacional per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994).
- Postgrau universitari de Tècnic en recursos humans per la Universitat Ramon Llull
(1995).
- Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat en Seguretat en el
Treball.
EXPERIÈNCIES
-Professor a l'Escola Andersen de Terrassa des del 1986.
-Coordinador i director dels seminaris d'INNOVA, Associació especialitzada en
l'assessorament i la gestió de la formació a l'empresa.
-En tant que consultor en formació, he dissenyat, programat i impartit més d'un centenar
de seminaris i cursos, especialment en els àmbits de la comunicació i les relacions
públiques, la direcció i la negociació.
EXPERIÈNCIES COMPLEMENTÀRIES
He participat a nombrosos cursos, jornades, conferències i taules rodones al voltant de la
psicologia, la psicologia social, l’educació, la formació professional (reglada, contínua i
ocupacional) i la salut laboral.
ENTITATS
He estat membre de la Comissió Permanent de l'Institut d'Estudis Laborals de la
Universitat de Barcelona, el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (i
de la seva Comissió Econòmica), el Consell Escolar Territorial del Vallés Occidental, el
Registre d'Experts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya
i actualment soc membre del Patronat de la Fundació Universitària del BagesUniversitat de Manresa.
A Terrassa, he estat a la Comissió Tècnica Formació, ciutat i Universitat del Pla estratègic
"Ciutat de Terrassa", al Consell del Centre de Normalització Lingüística Terrassa-Rubí,
al Consell Directiu i al Consell Assessor del Terrassa Projecte Educatiu de Ciutat
(TPEC) i també membre fundador del Consell de la Formació Professional de Terrassa
(CFPT), del que encara formo part.

BASES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019
No volem enganyar ningú: som plenament conscients de les limitacions que tindrem per
a construir una ciutat més lliure, socialment progressista i radicalment democràtica en
l’opressiu marc polític, econòmic i legislatiu de l’Estat espanyol. Primer perquè
l’administració municipal, la més propera al ciutadà, és la que proporcionalment compta
amb menys recursos. Segon perquè les principals eines per a fer política, en general, i
política social, en particular, tampoc estan en mans dels municipis sinó, sobretot, d’un
Estat servil als interessos d’una oligarquia corrupta, lladre i demòfoba.
És precisament la consciència d’aquests límits i del patiment que comporten a tantes
persones el que ens esperona a depassar-los. Partint de la premissa que els drets es
guanyen exercint-los, volem fer de Terrassa una ciutat republicana en un país
republicà.
La participació de totes i tots és imprescindible: no n’hi ha prou amb votar cada quatre
anys sinó que cal construir ciutat i país a partir de les necessitats i voluntats de nosaltres,
els i les ciutadanes, subvertint la lògica actual de la delegació absoluta en la representació
política i dels pactes (sovint negocis) de saló. La primera d’aquestes construccions
comunes ha de ser la del programa electoral que les candidates electes a les primàries de
Terrassa ens comprometem a defendre aferrissadament.
República és democràcia i, per això, l’Ajuntament ha de ser obert, transparent i sempre
al servei del bé comú. L’elaboració, implantació i seguiment de codis ètics per a les
representants i treballadores públiques, les formes de democràcia directa i la rendició
contínua de comptes, són bàsiques en un ajuntament republicà. Cal una plena participació
dels moviments socials i veïnals. Promourem les consultes ciutadanes i les iniciatives
legislatives populars d’abast municipal. El clientelisme no ha de tenir lloc a la Terrassa
republicana.
República són drets socials i, per això, perquè les persones són l’alfa i l’omega de l’acció
política, cal garantir que drets socials com l’educació, la salut, l’autonomia personal i
l’atenció a la dependència, l’esport i el lleure, l’accés a bens culturals..., arribin a tothom
amb qualitat i gratuïtat. Cal combatre les arrels de la violència masclista oposant al
patriarcat que la sustenta l’educació per a la igualtat i l’educació per a la pau. Cal
combatre qualsevol discriminació per raó d’orientació o identitat sexual. Volem per a
tothom una vida que valgui la pena de ser viscuda.
Una especial atenció mereixen les persones en situació de vulnerabilitat i pobresa. Cal
garantir de manera prioritària drets tan bàsics com l’alimentació, l’habitatge, els
subministraments essencials (aigua, llum, gas), contra la gana i la malnutrició, els
desnonaments i la pobresa energètica.
República és un nou model econòmic, just, sostenible i ecològic, arrelat al territori,
basat en el bé comú, la cooperació i l’equitat, en definitiva, un model al servei de les
persones i no dels capitals. Com a primera mesura, l’ajuntament ha de predicar donant
exemple i, tot seguit, promoure entre la ciutadania alternatives de consum responsable.
Cal impulsar les energies verdes a l’àmbit municipal i el consum de productes de
proximitat. La fiscalitat municipal ha de ser socialment més justa. Cal promoure el
transport públic urbà i interurbà a preus socials. La neteja i gestió de residus han de ser
molt millorades.
República és horitzó.

