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TRAJECTÒRIA POLÍTICA
La meva vinculació amb l’independentisme combatiu comença després d’haver iniciat
la meva militància als 16 anys en diferents moviments socials, estudiantils i polítics a
Santa Coloma de Gramenet. La meva militància política a l’Esquerra Independentista
dona inici a través de la lluita estudiantil amb la CEPC a la UAB – a través del qual vaig
viure el procés de confluència amb Alternativa Estel i la creació del SEPC.
Més endavant m’implicaria en l’organització Maulets, el jovent independentista i
revolucionari en la qual durant un temps vaig fer tasques en la comissió nacional
d’expansió i sent part activa en la comissió nacional que va treballar el procés de
confluència amb la CAJEI.
Afiliat a la Coordinadora Obrera Sindical, sindicat al qual durant un temps i fins 2015
vaig formar part de l’Àrea de Relacions Polítiques al secretariat nacional i en tasques
de comunicació. Vaig ser portaveu nacional de la campanya Independència per
Canviar-ho Tot.
La meva vinculació amb la CUP comença amb la campanya de les eleccions europees
l’any 2004, fet que comporta que durant una etapa milités a la CUP de Badalona.
Després d’haver intentat diverses vegades formalitzar una assemblea local de la CUP
amb continuïtat a Gramenet, és a partir de les eleccions al Parlament de l’any 2015
que definitivament constituïm una assemblea local.
Implicat en el teixit associatiu de Gramenet a través de diversos col·lectius i
plataformes pels drets dels treballadors i les treballadores, del jovent, en defensa del
territori i contra l’especulació, l’antifeixisme i contra la corrupció han portat a que la
meva militància s’hagi centrat a nivell municipalista en construir una alternativa
política d’esquerres, participant principalment de dos espais: Gent de Gramenet –
formació de la qual vaig ser regidor durant un any el 2011 i portaveu- i Som Gramenet
–candidatura creada l’any 2015 de la qual vaig encapçalar la llista electoral
aconseguint 6 regidores, amb el suport, en aquell moment, de Gent de Gramenet i
Podem; l’any 2019 es perd la representació-.
En tots aquests anys he passat per diversos processos judicials on destaca el judici pels
fets de la visita de Rosa Díez a la UAB, i el procés de detenció per la crema de
fotografies del rei que va acabar arxivat.
Actualment, gran part de la meva activitat política la combino de forma professional en
la construcció d’alternatives econòmiques, de sobiranies, a través del cooperativisme i
l’Economia Social i Solidària.

HABILITATS I MOTIVACIONS
La meva militància ha servit per conèixer un ampli espectre de moviments i
organitzacions amb dinàmiques locals i nacionals diverses, així com per viure moments
d’auge i declivi de les diferents organitzacions i moviments socials de les que he
participat.
Els 18 anys de militància m’han servit per conèixer la nostra història com a moviment,
les organitzacions que en formen part, els posicionaments d’uns i altres –que més que
confrontar, haurien de servir per enfortir-nos en la batalla de les idees-. He pogut
conèixer diverses formes de treballar i d’organitzar-se, desenvolupar estratègies i
campanyes polítiques en l’àmbit juvenil, estudiantil, cultural, laboral, social i polític. He
pogut veure i viure errors i encerts. I és amb això, amb els errors i els encerts que
podem fer d’aquests una virtut per avançar.
En aquest aspecte, la motivació principal que em porta a presentar la meva
candidatura al secretariat nacional de la CUP és aportar la meva experiència
organitzativa i, per què no dir-ho, també per incidir des de la militància de poblacions
com la de Santa Coloma de Gramenet on la lluita independentista i d’esquerres és
força creixent però, a la vegada, és complicada per la seva dinàmica i composició
social, on molt sovint, el llenguatge i discurs emprat per la CUP, l’Esquerra
Independentista i, també, els moviments socials anticapitalistes no s’entenen i no
arriben als treballadors i treballadores i a la gran massa de la població. Aquest fet,
sovint, ha fet que la militància no s’impliqués en dinàmiques nacionals, però crec que
ara es dona l’oportunitat per donar una passa endavant i sortir del cau. La gent de la
perifèria, de l’entorn metropolità, tenim molt a aportar i dir en la construcció nacional
dels Països Catalans, en la ruptura democràtica i fer-ho des de la CUP com a
organització política referencial. És necessari que la CUP afronti aquesta realitat: la
diversitat del moment en què es troba l’independentisme d’esquerres en els diferents
territoris (a la CAC, a Catalunya Nord, a les Illes, al País Valencià, però també en
l’interior de cadascun dels territoris), per tal d’adequar la proposta i resposta política a
aquest fet.
Personalment, puc aportar aptituds i habilitats personals com ara capacitats
organitzatives i l’experiència municipalista. També l’experiència laboral en la
construcció d’alternatives econòmiques, per plasmar en el desenvolupament de plans
de treball encarats a enfortir sobiranies i connectar amb moviments socials i sindicals.
Em considero una persona constant, treballadora i organitzada que, donats diferents
processos de desestabilització interna d’organitzacions on he participat, com ara
trencaments o daltabaixos electorals, puc demostrar capacitat d’organització, de
mantenir estructures, d’enteresa, fermesa i continuïtat en la feina que fan que pugui
treballar en moments d’adversitat. La dinàmica de treball municipal, així com la
militància en l’àmbit sindical, m’han aportat, a més, la capacitat de treballar en espais
diversos i multidisciplinaris: empatia, entesa, incidència en el dia a dia.

ELS REPTES DE LA CUP, REPTES DE MOVIMENT I PRIORITATS
La CUP és una eina, una organització. La CUP forma part d’un moviment, l’Esquerra
Independentista, que té molts reptes interns a resoldre, i també externs com a
organització i moviment polític. Cal ser conscients, però, que més enllà de les
organitzacions els moviments, i sobretot la gent, avancen. És amb això que cal
entendre què és la CUP, què ha de fer la CUP, més enllà del que es voldria des d’un o
altre posicionament. La CUP, per la incidència municipalista i també per la mediàtica
ha esdevingut un referent de cara enfora de l’Esquerra Independentista, i és amb
aquesta realitat que cal actuar i fer les propostes com a organització i com a
moviment. En ser referent, cal tenir una proposta política activa.
Tot seguit llisto alguns dels reptes i prioritats que crec s’han d’abordar des de la CUP i
als quals m’ofereixo a posar el meu treball:
-

Enfortir l’organització internament. Treballar per millorar la connexió amb les
assemblees locals i territorials, tot aplicant millores en el funcionament intern i
la participació activa de la militància. A la vegada, cal aportar més eines a les
assemblees per tal que puguin dinamitzar la seva activitat. Treballar per donar
una visió actualitzada i renovada de la CUP.

-

Debat de moviment i de país. Aprofundir en la dinamització, coordinació,
clarificació i estructuració de l’Esquerra Independentista en el seu conjunt, amb
totes les organitzacions, en primer terme; i amb els moviments populars i
l’independentisme, també.

-

Enfortir, agilitzar i organitzar espais de debat i per generar propostes
d’intervenció política a curt i mitjà termini. Els escenaris són canviants, treballar
perspectives.

-

Consolidar la CUP al territori, aplicar eines per implicar gent nova i enfortir
lideratges a nivell nacional. El creixement polític, organitzatiu i electoral com a
oportunitat i també com a mesura antirrepressiva davant els embats dels estats
espanyol i francès.

-

Treballar per fer visibles propostes polítiques clares des de tres nivells: les
institucions, des de la mateixa CUP al carrer cap als moviments socials fent més

clara la presència política, així com les propostes de la CUP fora de les
institucions.

-

Ser altaveu i eina per clarificar i enfortir eines i espais de construcció de
sobiranies en diferents disciplines i àmbits. Estar, enfortir i treballar lideratges i
referencialitats.

-

Treballar propostes per enfortir i estructurar aliances internacionals amb
organitzacions de pobles de nacions sense estat i amb forces comunistes i
anticapitalistes. Destacar la importància d’aquestes aliances als estats espanyol
i francès per la conjuntura actual.

Donats aquestes reptes, prioritats i motivacions m’ofereixo a enfortir la CUP com a
organització referencial; m’ofereixo per treballar la cohesió de l’Esquerra
Independentista, la clarificació i concreció dels objectius polítics a nivell tàctic i
estratègic per avançar en l’assoliment d’uns Països Catalans independents, socialistes,
feministes i ecològics: uns Països Catalans sobirans!
És hora d’assumir responsabilitats.

Santa Coloma de Gramenet, novembre de 2019

RESUM CANDIDATURA
He participat activament a diversos moviments socials, estudiantils i polítics des dels
16 anys. He militat a la CEPC i SEPC, Maulets, COS amb responsabilitats a nivell local i
nacional en diferents etapes i àrees, i vaig ser portaveu nacional de la campanya
Independència per Canviar-ho Tot. Vinculat a la CUP des de l’any 2004 amb militància
activa des de 2015. Regidor a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2011
amb la candidatura municipalista de Gent Gramenet i els anys 2015-2016 amb Som
Gramenet. Actualment implicat a nivell professional en la construcció d’alternatives
econòmiques des del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària.
Presento la meva candidatura al secretariat nacional de la CUP per afrontar reptes i
establir prioritats, tant a nivell intern com extern, com ara l’enfortiment i cohesió de la
CUP com a organització, enfortint el nostre paper amb l’Esquerra Independentista en
el seu conjunt i amb els moviments populars i l’independentisme. Em presento amb
l’objectiu d’incidir i generar propostes d’intervenció política a curt i mitjà termini, que
siguin fermes i clares cap a la població, així com ajudar a generar lideratges i
referencialitats a nivell intern, de cara enfora i a nivell internacional.
Poso a disposició, per tant, la meva experiència organitzativa i militant a moviments
socials, en el municipalisme, a les institucions i a l’Esquerra Independentista intentant
aportar constància, treball i organització, per tal d’enfortir la CUP com a organització
referencial. M’ofereixo per treballar la cohesió de l’Esquerra Independentista, la
clarificació i concreció dels objectius polítics a nivell tàctic i estratègic per avançar en
l’assoliment d’uns Països Catalans independents, socialistes, feministes i ecologistes:
uns Països Catalans sobirans!
És hora d’assumir responsabilitats.

