Nom
Joan
Primer cognom
Ball-llosera
Segon cognom
Llagostera
Lloc de naixement
Girona
Data de naixement
20/03/1954
Càrrec
Regidor
Àrea
Oposició
Partit polític
PP
Portaveu
Sí
Correu electrònic
jball-llosera@lescala.cat; joan@usuaris.org
Perfil
Batxillerat i Tècnic d’Electrònica i Electricitat Industrial, formació en Cursets i seminaris
de Política, Economia, Societat, Dret, Medi Ambient i Ecologia.

Trajectòria professional
Començar a treballar als 16 anys combinant formació amb feina.
Als 21 anys alta com Autónom .Negoci familiar fundat el 1941
- Ponències i participació en debats, seminaris i actes públics relacionats amb el Medi
Ambient, la Cultura, tradicions i costums del territori de Catalunya entre altres
- Ponència en el 1º.Simposium Internacional sobre les Areas Marítimes i Protegides de
la Mediterrània, celebrat a Roses (2002).
- Ponència al Parlament de Catalunya davant la Comissió de treball del projecte de
Llei del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (2010) .
- Ponència i organització del debat a Girona sobre la protecció del Medi Natural,
Racionalitat, Cultura, Desenvolupament i Progrés. (2011).
- Instructor de Busseig Federat CMAS 2 estrelles tercer nivell. (1981) Organització i
participació en diferents activitats i cursets de formació i capacitació relacionats amb
activitats subaquàtiques.
- Instructor de Pesca Submarina i Comissari Jurat de Pesca i de Fotografia Submarina.
Organització,
competicions.

Coordinació i desenvolupament esportiu dels esdeveniments i

- Organitzador amb altres entitats de diversos moviments associatius i manifestacions
publiques.

- Coneixements sobre Immigració i estrangeria. Secretari Associació de Hondureños
durant 10anys.
- Ingressa com a militant en el PPC l’any 2008
- Actual President de la Comitè de Medi Ambient del PPC a Girona i membre del
Comitè Executiu
- Secretari de la Junta Local del Partit Popular de l’Escala , 4 anys.
- Participació periòdica en cursets, seminaris i reunions de caire polític, social i
econòmic.
- Actualment segueix participant activament en debats i entrevistes relacionades amb
la cultura i les tradicions del territori de Catalunya i, les seves activitats
socioeconómiques, especialment les interactives amb la Natura.
Càrrecs ocupats anteriorment:
- Soci fundador i membre Tir Olímpic de Girona ( 1977 ) . Participa en competicions
durant 26 anys.
- President del Club Esportiu Subaquàtic Girona ( 1993 ) durant 17 anys.
- Vicepresident del Centre Activitats Subaquàtiques Costa Brava (1995) . 15 anys
- Vicepresident de la Representació Territorial a Girona de FECDAS (1995 ). 15 anys
- Director de la Comissió Espais Protegits de FECDAS ( 1999 ) durant 4 anys
- Representant de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques en el Consell
Assessor i la comissió Permanent del Parc Natural de les Illes Medes i, el Consell de
Cooperació del Parc Natural del Cap de Creus, 5 anys. (1998-2002).
Càrrecs que ocupa a l’actualitat:
- Regidor del Partit Popular de Catalunya a l’oposició en el Ajuntament de l’Escala.
(2015)
- President i soci fundador ( 2005 ) de l´Associació d’Usuaris del Medi Natural i de la
Natura de Catalunya.
- Membre de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí Illes Medes i Baix Ter,en
representació de la Plataforma Defensem Catalunya.
- President i membre fundador ( 2009 ) de la Plataforma Defensem Catalunya.

Tipus
Càrrec electe
Retribució anual bruta
3600

