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Sóc nascut a Mèxic D.F., fill d’exiliats de la Guerra Civil. Els meus pares varen decidir
tornar a Barcelona l’any 1964. Hi vaig viure fins el 1990, moment en el que em vaig
traslladar amb la meva dona, Mercè, i el meu primer fill, Bernat,a Premià de Mar. Més
tard van néixer la Laia i la Júlia.

Sóc llicenciat en Filosofia i Lletres (1978) i doctor en Biologia (1987), ambdós títols per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Exerceixo com a biòleg en el camp de la recerca
pre-clínica i translacional en oncologia en el Centre Tecnològic LEITAT. Sempre m’he
mogut en l’àmbit de connexió entre la recerca bàsica i la recerca aplicada.

La lectura i l’escriptura, junt amb la música, el cinema, el teatre, la jardineria i els esports
són les activitats a les que hi dedico el temps lliure, que no és gaire, però que procurem
optimitzar. Sóc membre de la Plataforma per la Llengua, col·laboro econòmicament amb
Vilaweb, diari digital de referència, i també amb ONGs com Metges sense Fronteres,
Creu Roja, Fundació Josep Carreres, entre altres.

ACTIVISME POLÍTIC

L’exili de la meva família em va marcar molt, sobretot en l’adquisició d’un esperit crític
davant la situació que havien passat, però també a l’observar les desavinences i fortes
discussions entre els exiliats, normalment per la seva pertinença a diferents partits
polítics. Aquest va ser un dels motius perquè mai no milités en cap partit en els darrers
anys del franquisme i els anys de la transició. Tampoc em puc considerar un

independentista de sempre, ja que durant la transició, tot i estar en contra de la
restauració monàrquica, sí que creia que es podia construir un país realment democràtic
i que respectés Catalunya com a Nació. És evident que això no va succeir, i amb el primer
govern Aznar vaig tenir clar que l’única via era la independència de Catalunya. Alhora,
també vaig adonar-me’n que això no seria possible si no anàvem units i que el moviment
s’havia de bastir des de la base, amb la participació activa de tot el ventall polític i
ideològic. Per aquest motiu, l’any 2010 em vaig afiliar a Reagrupament.Cat, ja que els
seus postulats inicials responien al meu desig de transversalitat. Vaig ser-ne el
coordinador a Premià de Mar i el 2011 i membre de la coordinadora del Maresme al
començament del 2012. Malauradament, aquest projecte no va reeixir.
L’any 2011, amb l’aparició de l’ANC, vaig tenir clar quin havia de ser el meu lloc com a
militant independentista. Vaig participar-hi com impulsor fins a la seva constitució, l’any
2012. A setembre de 2012 vaig ser elegit coordinador de Premià de Mar, moment que
vaig deixar definitivament Reagrupament.Cat. Al maig del 2015 vaig entrar com a
representant del Maresme en el Secretariat Nacional, i a setembre del 2017,
coordinador de la comissió d’Accions al Territori (CAT) de l’ANC, pel que vaig passar a
ser membre del Comitè Permanent fins principis del 2018. Un cop complert el mandat
en el Secretariat nacional de 3 anys, vaig deixar el càrrec de Secretari Nacional de l’ANC,
però en continuo sent membre.
Sóc també membre fundador i associat de la Crida Nacional. Crec en els seus objectius
fundacionals i la veig, en coherència amb el que he exposat, com la eina política per
assolir la independència.

QUÈ VULL PER A PREMIÀ DE MAR

Considero que durant aquests darrers quatre anys s’ha perdut una oportunitat per
demostrar a la gent de Premià de Mar la capacitat de l’independentisme per governar
plegats. No dubto que s’han fet coses bé, tant des del govern com des de l’oposició,
sobretot a l’àmbit de la simbologia, però la situació política actual demanava un acord
que no es va produir. Per aquest motiu crec que Primàriescatalunya.cat representa
l’oportunitat de poder presentar una llista conjunta i guanyar clarament les eleccions.
S’ha intentat que s’integressin com a candidats els membres dels partits i coalicions

electorals independentistes, però encara no ha estat possible. En aquest sentit, en cas
de sortir elegit, seguiré treballant per aconseguir aquesta unitat abans de les eleccions
municipals.
Si volem demostrar que tenim capacitat per avançar cap a la república, també hem de
ser capaços de governar de forma efectiva i treballar per a Premià de Mar. La nostra vila
és molt complexa i necessita actuacions continues en diferents àmbits. La crisi
econòmica latent ens obliga a posar més pes específic en les polítiques socials i de
protecció, educació i cultura. Haurem d’establir prioritats, sense deixar desatès cap
sector. Aquí és on Primariescatalunya.cat representa una nova manera de fer política,
ja que el programa electoral es farà amb la participació dels candidats/es i reunions
sectorials amb participació ciutadana. Per a mi aquesta manera de treballar hi serà
sempre present.

