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Joan Olòriz Serra
Quin gaudi llegir Del Congrés estant. Reconec que en el meu cas, que he
estat al costat d'en Joan durant aquests anys, que tinc presents bona part dels
moments narrats perquè els hem viscut plegats o bé perquè n'hem parlat a
bastament, la lectura hagi pogut adquirir una dimensió o una mirada singular,
íntima. El protagonisme dels diputats republicans a Madrid és producte
d'anàlisis i debats col·lectius i madurats, però alhora &ndash;atenint-nos a la
velocitat i al vertigen que genera la vida política madrilenya&ndash; exigeix
improvisació i assumpció del risc. S'explica en gran part arran de la pressió
ambiental, per les conseqüències de les votacions fins i tot les provinents de
debats aparentment marginals i també a causa de la llunyania amb què, de
Barcelona estant, es viu la vida parlamentària madrilenya. (Joan Tardà)
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Joan Olòriz Serra
Viu a Girona. Nascut al 1954. Casat, té una filla i un fill. Llicenciat en Filosofia i
Lletres, secció història per la UAB, el 1976. Doctor per la UdG amb una tesi
qualificada amb un Excel·lent Cum Laude Porta més vint i cinc anys com a
professor de secundària i ha exercit en diferents ciutats de les Comarques
Gironines. Ha ocupat diferents responsabilitats en l'exercici de la docència,
entre d'altres: cap d'estudis, director i representant dels directors en la Junta
de Directors de Secundària de Catalunya. Col·laborador assidu en diferents
diaris i revistes. Membre del consell Social de la UdG des de la seva creació. I
president de la Comissió de Programació i Organització de l'esmentat consell.
Membre del Consell Interuniversitari de Catalunya i de l'Agència per a la
qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Primer Síndic de Greuges de la
UdG, des del 1994 al 1999. Participà des de la seva fundació en el Consell
Intercomarcal de CC.OO i ha estat representant del professorat a la Junta de
personal d'ensenyament no universitari durant vuit anys.
Ingressà al PSUC el 1971 i des de la la seva fundació a Iniciativa per
Catalunya. Regidor de l'Ajuntament de Girona des de l'any 2000 i actualment
es 2ón.Tinent d'Alcalde i responsable de l'Àrea de Polítiques Socials i
Cooperació.
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