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Em permeto compartir, agraint comprensió per contingut i llargada: 
 
 OPINIÓ PERSONAL  SOBRE EL BALANÇ DE *INDEPENDÈNCIA I REPÚBLICA. PRIMÀRIES 
DE CATALUNYA* -Joaquim Clusa (núm. 27 de la candidatura) 
https://www.independènciairepública.cat/joaquim-clusa-oriach 
 
 Vull, primer de tot,  agrair molt als 1180 amigues i amics que han donat el seu vot compromès i 
generós a la candidatura de *Independència i República. Primàries de Catalunya*, on hi era al 
número 27, i que ens han fet costat en una campanya il·lusionant, amb un equip cohesionat, 
malgrat haver-la començat massa tard,  amb limitacions de tota mena. 
 
 A la vista del poc suport rebut, haig d’admetre que em vaig equivocar al presentar-me com un 
partit independentista més, amb l’objectiu d’ajudar més a la unitat (fent de *ciment*, com diem) i 
com a reacció precisament a la falta d’unitat. Aquesta llista hauria pogut esdevenir majoritària 
amb un 41,7% (amb l’1,3% nostre), davant del 29,9% del PSC i el 10,2% de C’s. Haig de 
reconèixer que la llista de Podemos amb el 5,2% dels vots té la clau per decantar la alcaldia 
entre dos programes de ciutat i de país molt diferents.  
 
També dir que, per sort, i amb números a la ma i en base a * https://icon.cat/util/elecciones*, 
Primàries no hauria perjudicat a cap candidatura independentista, ni en nombre de regidories ni 
en l’ordre. 
 
 Desitjo el millor per a la persona que esdevingui alcalde o alcaldessa, en aquests moments 
excepcionals de ciutat i de país, i a la qual intentaré donar el meu suport per a tot el que siguin 
millores per a Sabadell. 
 
 Però  davant d’una possible alcaldia de PSC i C’s haig de recordar que són els partits que ens 
van aplicar la píndola  de l’ anomenat 155, que va representar la suspensió de drets i llibertats, i 
que ha portat la presó ignominiosa i l’exili polític. I que ara han suspès als nostres diputats i 
senador elegits, i s’esforcen que Puigdemont, Comín i Junqueras no puguin seure al Parlament 
Europeu en unes eleccions on es va obtenir el 50% de suport a Catalunya, a favor de l’ 
independentisme. El futur Ajuntament hi serà part bel•ligerant per mantenir aquesta situació 
d’excepcionalitat o per revertir- la. 
 
 Al mateix temps que reconec, doncs, que va ser un error presentar-me i dividir  el vot 
independentista, tot i haver esperonat la participació i fer present el mandat de l’1-O2017 per a 
la independència i la república, també penso que va ser un error, encara més greu, a la vista 
dels resultats, que ERC, JxC i Crida, no anessin junts, participant en unes primàries de llistes 
obertes i programa comú, en una ciutat com Sabadell amb molt votants espanyolistes, 
especialment del PSC i C’s, per raons històriques, sociològiques i demogràfiques i que ja veiem 
que sempre voldran diluir-nos i enfrontar-nos. 
 
 I com que crec que *Independència i República. Primàries de Catalunya* ha estat la única 
candidatura que es va mullar posant al programa les primeres mesures que faríem des de 
l’ajuntament, les vull tornar a recordar, com a tancament d’aquesta carta, perquè efectivament 
entenc que és el millor per a la ciutadania, sigui quin sigui l’equip de govern del proper dia 15J, 
i pel nostre objectiu d’*Independència i República*. Són les 11 següents: 
 
 1. Declaració institucional de suport a la República catalana i    als presos i exiliats polítics. 
 2. Retornar les pancartes i llaç groc al balcó de l'Ajuntament i als edificis municipals. 
 3. Endegar una reflexió compartida per definir una visió del que ha de ser el Sabadell els 
propers anys. 



 4. Acordar amb la resta dels partits sobiranistes el Programa municipal dels propers 4 anys 
amb transparència. 
5. Plantejar la reestructuració dels departaments de l'Ajuntament. 
6. Establir prioritats al Pla local de l'habitatge (2019-2024/2030). 
 7. Promoure l'Àrea Vallès en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona per deixar de 
ser perifèria. 
 8. Declaració als consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental per endegar el projecte de 
l'àrea Vallès. 
 9. Activar la relació amb els municipis del nostre entorn proper per consensuar estratègies 
comunes en seguretat, economia, mobilitat, rodal… 
10. Establir sistemàtica de neteja dels nostres carrers (vials i voreres). 
 11. Posar sobre la taula tots els projectes que la ciutadania de Sabadell (entitats, 
associacions…) estan treballant en aquest moment. 
 
 I crec que ara, i en els propers 4 anys, el més important és fer costat als partits 
independentistes de l’Ajuntament i a totes les iniciatives que treballin amb generositat de mires 
per tal d’unir a l’independentisme i fer la feina d’acostar l’ajuntament a la ciutadania, amb 
informació i debat permanent, consultes quan calgui, i eleccions primàries al seu moment. 
 
Joaquim Clusa Oriach, 72 anys, economista 
*** 
 
També, el meu comiat al meu grup d'aquests dos darrers mesos: 
 
*** 
 Bon dia tothom, en moments de dol pels resultats obtinguts, i també de pànic del què pot 
esdevenir a l’Aj del nostre poble. 
 
 Em permeto suggerir que al comunicat hi posaria, com a mínim, el recordatori de qui són, 
verdaderament, el nostres *enemics polítics*, i de què hi ha en joc en el moment actual, del 
tipus: * Desitgem el millor per a la persona que esdevingui alcalde o alcaldessa, en aquests 
moments excepcionals de ciutat i de país. Per això, davant d’una possible alcaldia de PSC i C’s 
hem de recordar són els partits que ens van aplicar el 155 amb la suspensió de drets i llibertat, i 
que ha portat a la presó ignominiosa i a l’exili polític. I que ara han suspès als nostre diputat i 
senador elegits, i s’esforcen que Puigdemont, Comín i Junqueras no puguin seure al Parlament 
Europeu en unes eleccions on es va obtenir el 50% de suport a Catalunya, a favor de l’ 
independentisme. El futur Ajuntament hi serà part bel•ligerant per mantenir aquesta situació 
d’excepcionalitat o per revertir- la.* I lògicament, posar-nos ara a disposició dels partits 
independentistes per el què ens puguin necessitar. 
 
 I per això, també, hi posaria el recordatori del què proposàvem nosaltres, mullant-nos, de les 
*primeres 11 mesures d’unitat* del nou Aj. 
 
 En relació, a la meva divergència de fons, haig de recordar el què vaig posar (emprenyat 
certament) a https://www.independènciairepública.cat/joaquim-clusa-oriach. 
 
 Haver obtingut només 1200 vots i no haver entrar a l’Aj, és un judici massa contundent de la 
ciutadania,  tant per a la viabilitat com per a la continuïtat del projecte, en la meva opinió, i que 
cal encaixar, fent pedagogia, al menys. 
 
 Us agraeixo molt el gran plaer d’haver-vos conegut de vell nou a la majoria, i, sobretot, haver 
compartit el projecte, esforç i il•lusions de forma lleial i sincera, tot i que el meu rendiment ha 
estat molt per sota del que personalment somiava, i el grup necessitava. 
 
 A disposició per a qüestions puntuals, si escau, i el millor per el futur a tothom per tal de seguir 
treballant, en tots els fronts possibles i amb la màxima unitat, per  l’estat propi, que prou ens 
mereixem. Una forta abraçada. Joaquim Clusa- 72 anys. 
*** 
 Afegitó: Em podreu trobar, si escau a www.clusa-oriach.cat. Hi deixo penjat, amb orgull i 
agraïment, el programa que vam elaborar, i un dels videos. I sobretot, la fotografia de l’Àngels 



Folch, de qui aprecio sincerament el lideratge que ha exercit amb prudència, sinceritat i 
eficàcia, després de tants anys de lluita en tots els fronts de país. 
*** 
 
Salut i llibertat, 
 
Joaquim Clusa 
www.clusa-oriach.cat 


