“El que som com a poble no és per essència o perquè deriva d´un passat immemorial, sinó per
allò ens hem guanyat , en petites i grans batalles, a cada recó del país “ Xavier Antich
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Vaig

néixer el 30 de gener de 1970. Vaig créixer a cavall entre
el barri del Guinardó a Barcelona i Riells del Fai . He fet la carrera
de Geografia i Història i també soc Màster en Administració
d’empreses. Parlo català i castellà com llengües maternes, anglès
i italià de forma fluida, i francès i portuguès intermedi .
La vida professional m´ha portat a treballar i viure fora de
Catalunya en diverses etapes de la meva vida. He pogut viure en
primera persona com la gent organitza les seves vides en països
molt diversos, com Estats Units, Anglaterra , Alemanya , Japó i
Birmània . Aquest viatge permanent , m´ha donat la importància
del respecte a la diversitat i cada una de les formes de
comprendre al món, a la manera de ser cada persona . La tolerància i la comprensió són
eixos del meu pensament i han guiat la meva vida, enriquint la meva manera de veure el
món amb una mena mestissatge cultural , sense deixar de ser el que soc , català .
Actualment treballo en una multinacional, amb la responsabilitat de dissenyar e
implementar estratègies de noves tecnologies aplicades al món de la distribució.
Estic casat des de fa quasi 25 anys i amb un fill de 9 anys .
La raó que en porta a presentar-me a Primàries és fe avançar el nostre país cap a una
societat més justa i sostenible, on es respecti a les persones per allò que són i on ningú vagi
a la presó per les seves opinions i idees . Com a català, he sentit com la nostra identitat i
drets civils no són respectats per les institucions de l´Estat Espanyol , vull defensar les
nostres conviccions socials i valors democràtics d´una societat avançada com la catalana.
Són a les institucions locals el punt més proper a nosaltres per treballar en aquesta defensa .
Construint una democràcia participativa real , amb solucions per les coses que ens
preocupen a tots , és aquí on vull retornar a la societat allò que m'ha donat.
Als valors Republicans de llibertat , igualtat i fraternitat són aquells que guiaran les meves
passes, en un camí capa la nostra realització com a poble sobirà , que com diu en Raül
Romeva al seu llibre “Esperança i Llibertat” , serà amb cap alt , mirada llarga, verb seré i mà
estesa .

