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"El futur no és una realitat a la qual hem d'adaptar-nos passivament, sinó un
espai d'oportunitats que ha d'ésser configurat amb intel·ligència col·lectiva i
d'acord amb criteris democràtics", diu Daniel Innerarity en el pròleg d'aquest
llibre. La voluntat de configurar el futur, de civilitzar-lo, és present en les tres
peces que componen aquesta publicació. En primer lloc el parlament de
llançament de campanya a l'alcaldia de Girona de Pia Bosch, pronunciat el
primer dia de l'any 2011 al Pont de Pedra de Girona. Tot seguit la conferència
de presentació formal de la seva candidatura a la Casa de la Punxa. I,
finalment, el debat sobre el futur de Girona entre sis persones ben
representatives de la ciutat, celebrat, a porta tancada, el dia 11 de març.
Pia Bosch es compromet al llarg d'aquestes pàgines a promoure un moviment
col·lectiu a Girona per consensuar les prioritats dels propers anys a la ciutat.
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Pia Bosch Codolà
(Girona, 13 de gener de 1962). Psicòloga i política gironina. Llicenciada en
Psicologia per la UAB l'any 1984, "Màster en teràpia familiar" per la UAB i
Diplomada en estudis avançats DEA per la UdG. Ha cursat estudis de
postgrau de "Ciències polítiques i socials" a la Universitat Pompeu Fabra. És
Diplomada en gestió pública per IESE Business School.
Ha exercit durant 20 anys com a psicòloga clínica, i ha prestat assessorament
psicopedagògic a diversos instituts públics d'ensenyament secundari de les
comarques gironines. Ha estat professora associada del Departament de
psicologia de la UdG. Actualment és membre del Consell social del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.
D'ençà de l'any 1995 ha ocupat diversos càrrecs polítics a les comarques
gironines, primer com a independent i després com a militant del PSC, en la
majoria dels casos com a electe. Va ser regidora delegada de serveis socials
de l'Ajuntament de Girona de 1995 a 1999 i Tinent d'alcalde de 1999 a 2004
de les àrees de serveis socials, ocupació, dona i promoció de la ciutat.
Consellera comarcal i portaveu del PSC al Consell comarcal del Gironès de
1999 al 2004.
Va ser Delegada territorial del Govern de la Generalitat a les comarques
gironines de gener de 2004 a setembre de 2006, amb el govern de Pasqual
Maragall. Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya de la VIII legislatura.
D'ençà del mes d'abril de 2008 és la representant de Catalunya a la Delegació
espanyola al Congrés de poders locals i regionals del Consell d'Europa.
Recentment ha estat becària del programa de formació internacional del
Departament d'Estat del Govern d'Estats Units (IVLP), participant en el
programa "Joves líders polítics" l'any 2010.
Actualment és la candidata del PSC a l'alcaldia de Girona per les eleccions
municipals del 22 maig de 2011.
Viu a Girona, amb el seu marit i els seus tres fills.
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