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DIVENDRES   30   SETEMBRE   2022 
DESPRÉS DE L’ARTICLE a ISABADELL de 28 de setembre 
https://www.isabadell.cat/sabadell/som-hi-junts-senyor-navas-a-defensar-el-referendum-
dautodeterminacio-de-catalunya-per-gent-de-la-placa/ 
 

Compleixo de grat l’encàrrec del nostre cap de colla per parlar, de l’article que ens va 
publicar com a *gent de la plaça*, el digital isabadell, amb 63 signatures i la llista de 
tots els noms i amb una fotografia històrica. 
 
Per això, doncs, felicitem-nos colla, perquè nosaltres venim a la plaça per fer-nos 
veure, i amb l’article, ens hem fet veure una mica més. Si la gent i els polítics no ens 
veuen, no existim, per molt bons sentiments independentistes que tinguem. Això és 
la mobilització al carrer. 
 
En la meva opinió, la publicació ens ha permès fer més públics i visibles els nostres 
lemes de *amnistia, autodeterminació i independència* i esperem que serveixi per 
esperonar que vingui més gent a la plaça cada dia o, al menys, els divendres, i 
sobretot de les 80 persones que són al nostre grup de whatsapp. 
 
L’excusa per fer la feina va ser un article que va publicar el sr. Navas, que és president 
de la Federació de la vintena d’Associacions de Veïns de Sabadell (força activa als 
barris perifèrics, on es parla majoritàriament el castellà), sobre el dret 
d’autodeterminació, on deia que no hi teníem dret, però que ens el concedia com 
aspiració,  i perquè por *sentido común, debe ponerse fin a la  esterilidad en la que 
nos encontramos…*. A l’article li dèiem, al final: tornem a la qüestió que més ens pot 
agermanar: anem junts a demanar signatures a tots i totes les ciutadanes, partits i 
entitats cíviques de  Sabadell, com les associacions de veïns, per tal de celebrar el 
referèndum d’autodeterminació que desitgem? 
 
L’ escrit l’ hem elaborat en règim assembleari per el whatsapp del grup i a la plaça, 
amb participació de unes quantes mans, caps i cors, i l’hem enllestit en un parell de 
setmanes, amb esmenes i complements mutus. Felicitem-nos colla, perquè va ser 
una bona feina. 
 
Al grup de treball, on tothom hi és convidat, hem pensat de fer un altre article sobre 
el dret d’autodeterminació i potser contestar al mateix sr. Navas, si ens contesta, i a 
gent espanyolista, que escriu al digital o al Diari de Sabadell, per fer-nos més visibles. 
Us animo a participar, fer suggeriments i sobretot, a treballar pel WA, enlloc de 
discutir i barallar-nos en excés. 
 
Avui el vespre hem de fer recordatori d’haver mantingut els col·legis oberts per fer el 
referèndum i demà a recordar l’únic dia que vam guanyar per golejada. I el 27-O vam 
arribar a un nou camp base, que ja coneixíem dels presidents Macià i Companys, 
però encara queda molta feina per fer. 
 
Us esperono a no defallir per seguir venint a la plaça per fer més visibles el nostres 
lemes per l’ *amnistia, autodeterminació i independència*, i esperonar a d’altres a 
venir i sobretot a treballar. Visca la gent de la plaça i Visca la terra lliure. J. Clusa 
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