Presentació personal
Em dic Hugo Alvira Esteban, vaig néixer l’any 1975 a Barcelona. Vaig accedir a la universitat
mitjançant l’accés per majors de 25 anys. Tinc estudis de Magisteri d’Educació Física i sóc
historiador (llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona) i Màster en Estudis Històrics
per la mateixa universitat. També tinc a mig fer el projecte de tesi doctoral sobre els processos
de construcció dels Estat-nació, centrant el meu objecte d’estudi en el cas de Romania.
Sóc membre del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPOC) de la
UB.
Parlo, llegeixo i escric en català, castellà i romanès. I tinc coneixements basics d’anglès i
francès.
He treballat de missatger, pizzer, cambrer, massatgista, de tècnic operari a una fàbrica de
vidres, com agent de rampa a l’Aeroport de Barcelona i com a gestor cultural. Vaig gestionar i
desenvolupar el projecte MyUniversity de la UE com a responsable d’implementar el mateix a
la Universitat de Barcelona.
Actualment treballo com analista de xarxes socials i col·laboro amb alguns programes de
Catalunya Ràdio com analista polític. També estic vinculat al món rural, més exactament al món
de la viticultura i la vinicultura portant un parell de vinyes l’Empordà.
Trajectòria política
Vaig començar la meva militància polític l’any 1991 a les JERC i a ERC l’any 2000 fins l’any 2004
quan em vaig donar de baixa d’aquest partit polític.
Entre els anys 2001 i 2003 vaig ser soci del Casal Jaume I a Sueca.
A partir de l’any 2007 i fins l’any 2011 vaig estar implicat activament en la lluita estudiantil
contra el procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Pla Bolonya) a
l’assemblea de la meva Facultat, participant de les principals mobilitzacions d’aquest cicle de
lluites estudiantils. Al llarg d’aquest període també vaig ser membre del Claustre de la
Universitat de Barcelona i membre de la comissió per la Reforma de la governança universitària
de la Generalitat de Catalunya.
Vaig estar participant des del primer dia a l’Acampada de Plaça Catalunya en el marc del procés
de mobilitzacions del 15M,com a membre de la Comissió de Continguts i la Comissió de
Formació de la mateixa Acampada. Amb posterioritat vaig ser una de les persones impulsores
de la Universitat Indignada 15M, participant activament en l’organització de les múltiples
jornades que des de la mateixa es van fer.
Des de finals de l’any 2011 sóc membre i associat d’Attac Catalunya, participant un parell de
vegades com a ponent a la seva Escola d’Estiu.
Vaig impulsar a començaments l’any 2013, juntament amb altres companyes, el nucli a la
Garrotxa de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.
Sóc una de les persones impulsores i redactores del manifest “Som Unitat Popular” i també he
estat una de les persones impulsores del manifest “Crida Constituent”.
L’any 2008 vaig entrar a militar a la CUP, inicialment al Grup Promotor de Barcelona, tot i que
no vaig començar a participar activament fins a mitjans de l’any 2012 quan vaig decidir entrar a
militar a l’assemblea de la CUP a Nou Barris. Al llarg d’aquest temps vaig ser membre de la
comissió redactora del programa electoral amb el que la CUP-AE es va presentar a les eleccions
al Parlament de Catalunya de l’any 2012.
A començaments de l’any 2013 vaig passar a militar a la CUP de la Garrotxa, i des del moment
de la seva creació de l’AL d’Olot. Des de mitjans del passat mes de desembre milito a l’AL de
Vilajuïga (Alta Empordà) . A nivell Territorial sóc membre de la Mesa de l’Assemblea Territorial
Nord-Oriental i representant d’aquesta AT al Consell Polític.
A les darreres eleccions municipals vaig anar al lloc número nou de la llista que la CUP va
presentar a Olot.
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Entre juliol de 2015 i agost de 2016 vaig ser membre del Secretariat Nacional de la CUP. Al llarg
d’aquell període vaig participar de l’Àrea d’Acció Estratègica i moviments populars, de l’equip de
converses que va fer l’acompanyament de les converses entre l’equip negociador de la CUP i
JxSí i de la creació de la primera Escola d’Estiu de la CUP que va tenir lloc el setembre de 2016,
així com la Trobada per la Unitat Popular que va tenir lloc l’octubre de 2016.
Reptes de l’organització a curt, mig i llarg termini
La CUP és un espai de trobada de persones procedents de tradicions polítiques i marcs
ideològics diferents que tenen com a comú denominador fer del projecte polític de la Unitat
Popular una eina al servei de l’alliberament nacional, la construcció dels Països Catalans,
l’articulació d’una estratègia de base ecologista que faci del decreixement una praxis efectiva,
així com la superació del marc de relacions socials i econòmiques propis del patriarcat i el
capitalisme. Des de la CUP hem fet del municipalisme un dels més importants motors i espais
de participació i acció política arreu del país, transformant les praxis polítiques i subvertint
dinàmiques del poder establert, fent que l’acció de govern en l’àmbit municipal suposi un acte
d’empoderament per part d’aquelles persones que han entès que no s’ha de delegar cap mena
de responsabilitat política, sinó que cal ser protagonistes de l’acció política.
Ençà que l’any 2012 la CUP vam decidir col·lectivament presentar-nos a les eleccions al
Parlament de Catalunya hem anat repetint una idea amb insistència: la CUP havia de ser
l’expressió d’un moviment, la Unitat Popular, i per tant com a organització hem de tenir “un
peu al carrer i l’altre a la institució”. Aquesta idea, com a concepte marc, caldria analitzar si s’ha
pogut desenvolupar com volíem i esperàvem amb un clar sentit estratègic, tant pel què fa
l’acció política, com pel què fa el propi projecte d’articulació dels Països Catalans, tenint en
consideració la nostra participació dins de l’àmbit de la política institucional parlamentària, i
com anem bastint el projecte polític municipalista i socialitzant el nostre discurs socialista,
feminista, independentista i ecologista.
Els resultats del 21 de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, així com l’incertesa de
l’actual cicle polític, i la preparació de les properes eleccions municipals que tindran lloc
previsiblement el maig de 2019 ens obliguen a establir espais de debat i reflexió per redefinir
els nostres objectis polítics i fer fronts als reptes que tenim com a organització que en la meva
opinió passa per:
-

Replantejar-se el concepte del municipalisme i Unitat Popular tenint en consideració el
moment polític actual per avançar des d’aquests àmbits en l’implementació d’una
República de base popular i social.
Obrir una reflexió sobre com entenem i encarem la nostra participació en l’àmbit de la
política parlamentària, tenint en consideració si estem assolint els nostres objectius.
Enfortir la nostra praxis política feminista per articular una eina real que permeti la
superació del patriarcat omnipresent a la nostra societat.
Assumir els principis ecologistes decreixentistes com a estratègia per treballar en
l’articulació d’alternatives reals davant de la triple crisi econòmica, social i ecològica.

En aquesta línia crec que ens hauríem de plantejar algunes preguntes com les següents:
-

Que entenem avui en dia per Unitat Popular? Aquest és una concepte compartit amb
altres agents? Com entenem aquesta Unitat Popular arreu dels territoris dels PPCC?
Quin són els espais que hem i s’han articulat per establir aquests vasos comunicants
entre el dins i el fora del marc institucional?
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-

Quin paper juga el municipalisme en el procés de construcció d’un relat
d’empoderament al servei del projecte de la Unitat Popular, i quin al servei de la
construcció de l’espai dels PPCC?
Quins són els nostres interlocutors reconeguts i referencials del “fora”, que exerceixen
com element tensor de la nostra acció dins d’un marc limitat com és el propi de les
institucions polítiques de caire representatiu?
Hem identificat els límits propis de les institucions polítiques de govern pròpies de la
democràcia representativa? Quins límits ens posem com a projecte a l’hora d’establir
aliances?
Hem identificat les contradiccions inherents que cal assumir pel simple fet de tenir
representació en aquest marc institucional?
Quina estratègia tenim (entesa aquesta com alguna cosa més que ens permeti definir
una acció política més enllà del aquí i ara) per construir la Unitat Popular, per facilitar la
creació de contrapoders i per plantar batalla als poders hegemònics?
Quines aliances estem disposades a facilitar per avançar en els nostres objectius?
Quins són els espais i els camps on plantar cara, deixar enrere posicions
resistencialistes i passar a articular una contrahegemonia que permeti anar construint
una nova majoria social que faci realitat la nova societat que aspirem a construir?

Se’ns fa urgent començar a trobar espais reflexius i de debat on poder parlar sobre quina ha de
ser la nostra estratègia política, ja no com a partit polític, sinó com a col·lectiu de persones que
aspiren a articular un moviment polític que té una expressió institucional, però que és
construeix en aquest “fora del marc institucional” que hem identificat com “el carrer” i que no
deixa de ser una expressió del que som totes nosaltres, amb els nostres vincles i aliances quan
deixem de pensar en el marc institucional i deixem de ser ostatges de les seves dinàmiques, per
anar més enllà i fer realitat una societat i uns Països Catalans lliures, independents i sobirans,
construïts en base al socialisme i la justícia social i els principis i les praxis feministes i
ecologistes.
Caldria doncs, ser honestes amb nosaltres mateixes, i intentar definir els punts en comú que
identifiquen el nostre projecte polític, ja no com a simple eslògans i proclames, sinó com a
objectius a assolir, definint col·lectivament un camí a recórrer, en el que la feina a l’àmbit
parlamentari tingui un paper d’amplificació del que passa fora del mateix, dedicant la majoria
dels esforços i la intel·ligència col·lectiva a construir aquest “fora” del marc institucional.
A quina àrea del Secretariat Nacional vull treballar?
Estic disposat a participar en l’Àrea d’Acció Estratègica i moviments populars impulsant la
creació de la Universitat Popular dels Països Catalans (per a que esdevingui tant un espai de
reflexió i debat ideològic, com de formació de quadres polítics), enfortint les Trobades per la
Unitat Popular (com una eina en l’estratègia de construcció de la Unitat Popular), així com
establint els canals i els ponts necessaris amb altres formacions polítiques de l’esquerra
transformadora del país per disputar l’hegemonia política al centre esquerre i la dreta catalana,
amb vistes a anar sumant més gent a un projecte transformador com és el de la Unitat
Popular.
En definitiva, vull posar el meu granet de sorra aportant l’experiència acumulada, l’energia i la
il·lusió per fer possible que els objectius que ens marquem i definim col·lectivament els
puguem assolir.
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Finalment vull indicar que tinc la capacitat de dedicar les hores necessàries (en relació a les 15
hores setmanals mínimes que feia referència la ponència aprovada a l’ANE de Castelló) per
poder treballar en aquest àmbit.
La meva candidatura està avalada per l’Assemblea Local de Vilajuïga.
Entre totes, tot!
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