Presentació personal
Em dic Hugo Alvira Esteban, vaig néixer l’any 1975 a Barcelona. Visc entre Barcelona i Olot, tot
i que milito a l’Assemblea Local de Vilajuïga (Alt Empordà), població on tenim des del present
mes de maig l’alcaldia.
Presento la meva candidatura individual avalada per la meva Assemblea Local i Territorial
(Nord Oriental), així com pel procés 50/60 del qual he participat.
Informació acadèmica i laboral
Tinc estudis en Mecànica d’Automòbil, vaig accedir a la universitat mitjançant l’accés per
majors de 25 anys realitzant estudis de Magisteri d’Educació Física. Soc Llicenciat en Història i
Màster en Estudis Històrics per la Universitat de Barcelona.
També he realitzat estudis sobre Vitivinicultura a l’Escola Agrària de Manresa.
Parlo, llegeixo i escric en català, castellà i tinc coneixements de romanès, portuguès, anglès i
francès.
He treballat de missatger, pizzer, cambrer, massatgista, tècnic esportiu, operari a una fàbrica
de vidres, agent de rampa a l’Aeroport de Barcelona, al projecte europeu de participació
MyUniversity a la UB, i com a gestor cultural. Actualment treballo a un projecte europeu de
transició ecològica a Viladecans.
Col·laboro en alguns programes de Catalunya Ràdio com analista polític i tertulià i escric
articles d’opinió en diferents mitjans de comunicació digitals. També estic vinculat al món
rural, més exactament al món de la Vitivinicultura ja que meno una vinya a l’Empordà.
Trajectòria militant
Vaig començar la meva militància a la CUP l’any 2008, tot i que la meva militància política
comença l’any 1991. 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 l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Pla Bolonya) a l’assemblea de la meva
Facultat.
Vaig participar a l’Acampada de Plaça Catalunya en el marc del procés de mobilitzacions del
15M, impulsant posteriorment la Universitat Indignada 15M.
Des de finals de l’any 2011 soc membre d’Attac Catalunya.
He participat de la creació del nucli a la Garrotxa de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, i
l’impuls dels manifestos “Som Unitat Popular” i “Crida Constituent”.
L’any 2008 vaig entrar a militar a la CUP, al Grup Promotor de Barcelona, començant a militar
activament a mitjans de l’any 2012 a l’assemblea de Nou Barris i participant 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.
Entre els anys 2012 i 2017 vaig militar a la CUP de la Garrotxa i Olot, i des de finals del 2017
milito a l’AL de Vilajuïga (Alta Empordà).
Al llarg de tot aquest temps he estat membre del Secretariat Nacional (2015 – 2016), del
Consell Polític i de la mesa de l’AT Nord Oriental.
Des del passat mes de desembre formo part del Secretariat Nacional dins de l’Àrea de
Comunicació.
A les darreres eleccions estatals he participat del comitè de campanya assumint tasques
relatives a la redacció de la proposta d’intervenció política, l’argumentari i l’àmbit discursiu.
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Reptes de l’organització a curt, mig i llarg termini
La CUP som una organització política integrada per persones procedents de tradicions
polítiques i marcs ideològics diferents que tenim 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.
La nostres arrels polítiques neixen del municipalisme, el qual és un important motor per
transformar les praxis polítiques i subvertir les dinàmiques del poder establert, esdevenint un
acte d’empoderament per totes aquelles persones que han entès que no s’ha de delegar cap
mena de responsabilitat política, sinó que cal ser protagonistes.
Ençà que l’any 2012 la CUP vam decidir presentar-nos a les eleccions al Parlament de
Catalunya hem anat repetint una idea amb insistència: la CUP ha 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, hem d’analitzar si s’ha pogut
desenvolupar com volíem, tenint en consideració la nostra participació dins de l’àmbit de la
política institucional municipal i parlamentària, i com anem bastint arreu dels PPCC el projecte
polític socialista, feminista, independentista i ecologista, i com fem que amb la nostres
pràctiques quotidianes aquestes paraules no esdevinguin significants buits.
En relació més concreta a allò que enuncia aquest punt que no es un altre que identificar els
reptes als quals l’organització ha de fer front, i a modus de recopilatori, crec que alguns dels
principals als reptes que hem de fer front són els següents:
-

-

-

-

-
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Reestructuració organitzativa. Cal donar continuïtat a la tasca de reestructuració
organitzativa que ha començat l’actual SN, adaptant l’estructura alliberada a la
capacitat econòmica real de l’organització, a la vegada que fem que aquesta pugui
donar resposta a les necessitats de la mateixa.
Enfortir i cohesionar l’organització. S’ha de treballar per cohesionar l’organització,
impulsant aquells espais que permetin generar tota mena de debat, a la vegada que
enfortim els espais de formació adreçats al conjunt de la militància.
Donar continuïtat el projecte 50/60. És important que aquest espai esdevingui un
veritable fòrum de debat per intentar acompanyar tant al SN com al CP en els reptes
als que haguem de fer front sense que això signifiqui que el mateix hagi de substituir
els dos espais mencionats.
Donar continuïtat a la Trobada d’Electes. Aquest espai ha esdevingut una excel·lent
iniciativa que ha permès establir un punt de trobada de nombroses electes del país on
definir una proposta d’intervenció a l’Assemblea d’electes, així com un calendari de
mobilització i línies d’actuacions en l’àmbit municipal en relació al conflicte amb
l’Estat.
Impulsar el CP com espai de debat i de presa de decisions. El Consell Polític és l’espai
on prenem les decisions fruit dels debats que hem tingut a les AL’s i AT’s, per aquest
motiu cal enfortir-lo. Aquest fet passa perquè les persones que l’integrin tinguin prou
experiència i referencialitat com per tenir capacitat de decisió i marge per intentar
prendre les decisions per consens.
Impulsar el debat de moviment. És important impulsar el debat de moviment tant a
l’àmbit de l’Esquerra independentista com en els moviments socials i el conjunt de la
Unitat Popular per adaptar-nos a les necessitats i reptes que hem d’afrontar tant en
l’àmbit mobilitzador, com dins i fora del marc institucional. En aquest sentit el SN ha
de tenir un paper d’impulsor, malgrat que aquest emplaçament hagi de ser quelcom
que impliqui i interpel·li a altres agents més enllà de la CUP.

-

-

-

Desplegar la ponència estratègica aprovada al juliol a Celrà. És important desplegar
els continguts de la ponència, tant en l’àmbit del debat de moviment, com en relació al
moment polític i a les futures eleccions al Parlament de Catalunya.
Preparar les properes eleccions al Parlament. Amb independència de quan tinguin lloc
aquestes, i d’acord amb allò aprovat a la ponència de Celrà, cal començar a aterrar la
proposta aprovada, fet que passa per calendaritzar les diferents accions a dur a terme i
començar a preparar el nivell d’intervenció, el sentit de la proposta política i les
persones que integraran les candidatures que presentarem en aquest procés electoral.
Donar continuïtat i contingut a la proposta d’intervenció política al Congreso. La
proposta política amb la que ens vam presentar al Congreso de los Diputados és clara i
inequívoca: tenir la mínima intervenció política dins del marc institucional, generar la
màxima inestabilitat i també establir aliances amb altres actors i moviments socials
fora del marc institucional de l’Estat per estendre la rebel·lia pel mateix. Cal donar
continuïtat a aquesta proposta amb un sentit estratègic i tàctic partint de l’anàlisi
polític del context per assolir en la mesura del possible els objectius que ens vam
plantejar al presentar-nos a les eleccions.
Manteniment d’un calendari mobilitzador tant en els eixos socials i nacionals. És
important que des de la CUP, l’Esquerra independentista i els espais integrats dins de
la Unitat Popular es mantingui un calendari mobilitzador tant pel que fa el conflicte
amb l’Estat en clau de resposta antirepressiva i antifeixista, però també per avançar en
l’assoliment del dret d’autodeterminació i l’amnistia, com pel què fa una agenda
mobilitzadora en clau social, confrontant l’aprovació de polítiques socials i
econòmiques lesives pels interessos de les classes treballadores.

A quina àrea del Secretariat Nacional vull treballar?
Com a perfil polifacètic puc col·laborar amb l’Àrea d’acció estratègica, tot i que certament la
meva intenció és continuar treballant amb les companyes de l’àrea de Comunicació, les
quals, tot i les dificultats, fan una tasca molt important i massa sovint poc valorada.
En aquest sentit, donaria continuïtat a totes les tasques que queden pendents dels darrers
temps, com la generació d’un grup de treball de comunicació política i altres tasques recollides
al pla de treball de l’àrea.
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.
Entre totes, tot!
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