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Nascut a l’Argentina el 1970, viu a Barcelona des del 2001. Doctor en Dret i professor 
de dret constitucional a la UB. Veí del Baix Guinardó i pare de dos fills. Ha escrit 
diversos llibres sobre constitucionalisme, drets humans i dret a la ciutat, entre els quals 
Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción (Icaria Editorial, 2003); Los 
derechos sociales y sus garantías (Trotta Editorial, 2007); Un largo Termidor. La 
ofensiva del constitucionalismo antidemocrático (Trotta Editorial, 2011) i Procesos 
constituyentes. Caminos para la ruptura democrática(Trotta Editorial, 2012). També és 
coautor de No hi ha dret(s). La il∙legalitat del poder en temps de crisi(Icaria Editorial, 
2012) i La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta (Catarata, 2014). 
Escriu a Público.es, ElDiario.es i Sin Permiso. Durant més de deu anys ha estat 
vicepresident de l’Observatori DESC. És membre de Procés Constituent. 
 
Motivació:  
Barcelona és una gran ciutat, però creix la sensació que l’estem perdent. Mentre 
augmenten les desigualtats, el petit grup que concentra privilegis en detriment del bé 
comú té cada cop més poder. No ens ho podem permetre. Hem arribat a un punt de 
bloqueig, amb unes institucions cegues que menyspreen la gent senzilla i que són 
complaents amb els més forts. Per això hem decidit fer el pas. I afegir a la nostra tasca 
com a pares i mares, com a treballadors i treballadores i com a ciutadania, la de 
recuperar l’Ajuntament per a la vida de la gent. Ho fem amb modèstia i amb 
consciència dels nostres límits, però amb la convicció que si no ho intentem nosaltres, 
altres ho faran en contra nostra. La democràcia va néixer a les ciutats. I és a les 
ciutats, als seus barris, on hem de començar a recuperar-la. 
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