
 

CANDIDATURA ELECCIONS SECRETARIAT TERRITORIAL 

SABADELL PER LA INDEPENDÈNCIA / 09 DE MAIG 2015 

 

Nom i cognoms: Joaquim Duaso i Caldés 

Edat: 61 anys 

Professió : Ex Director d’Agència de Viatges 

Situació laboral: pre-jubilat  

Membre de Junta d’Òmnium Cultural a 

Sabadell 

Associat a la Plataforma pel Dret a Decidir 

 

IMPLICACIÓ I COMPROMIS AMB L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA   
 

La meva implicació personal i compromesa amb el “procés” va començar el gener del 

2010 després d’haver assistit a una presentació de les Consultes al Vapor Llonch de 

Sabadell. A partir d’aquell moment em vaig incorporar a un grup de treball que va 

treballar intensament fins a la celebració de les Consultes el 30 de maig del 2010. 

Un cop acabades les Consultes a Sabadell també  vaig col·laborar en les Consultes de 

Barcelona i de Terrassa. 

Després de la manifestació multitudinària celebrada a Barcelona el 10 de juny  del 

2010 un reduït grup de persones implicades en les Consultes vam començar a treballar 

en el que més tard esdevindria l’Assemblea Nacional Catalana.   

Vam prendre part en  la «Conferència Nacional per l'Estat Propi» que es va celebrar 

el 30 d'abril de 2011 a Barcelona i a Sabadell vam constituir el que més tard seria el 

primer Secretariat de Sabadell per la Independència. 

He format part del Secretariat de Sabadell de manera ininterrompuda amb els 

diferents equips de persones que durant tot aquest temps s’han anat constituint. 

He estat responsable de la Comissió d’Actes i també del local del carrer Illa des del  

primer dia fins fa aproximadament un mes. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/30_d%27abril
http://ca.wikipedia.org/wiki/2011
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona


 

També he coordinat les sortides a les diferents Assemblees Generals a Lleida i 

Tarragona,  la sortida a l’Ampolla per participar a la Via Catalana del 2013 i la sortida al 

Camp Nou pel Concert per la Llibertat .    

Durant tots aquests anys no he defugit mai la meva responsabilitat amb les feines de 

l’Assemblea i tot i els meus desacords puntuals amb algunes directrius del Secretariat 

Nacional, sempre he continuat treballant i posant el meu granet de sorra per 

aconseguir la Independència del nostre país.     

PERQUÈ EM PRESENTO A LES ELECCIONS COM A COORDINADOR ? 

 

Em presento com a candidat a Coordinador de Sabadell en aquestes eleccions 

bàsicament pels següents motius: 

Crec que tots aquests anys m’han servit per conèixer força bé el funcionament intern 

de Sabadell per la Independència, els seus encerts i els seus errors, les seves 

mancances i les seves necessitats, i una cosa molt important:  la seva gent . Sé com i de 

quina manera treballen les diferents comissions, els seus objectius i els seus anhels, sé 

on volen anar i allò que volen aconseguir. 

Sóc molt conscient de la dificultat del moment actual però també de la seva 

importància.    

Penso que hem de transmetre un missatge clar a totes les persones que formen part 

de l’Assemblea, hem de comptar amb totes les mans per continuar treballant com fins 

ara i evitar el desànim. La nostra batalla no s'acabarà en dos dies, per tant, us 

necessitem a tots i a totes. 

S’ha de  fer entendre a totes les persones que treballen a l'ANC i en altres àmbits que 

segurament no hi ha una solució màgica. Si més no, és molt probable que no hi sigui a 

curt termini. Això vol dir renunciar? Això vol dir no ser ambiciós? Això vol dir ser menys 

independentista? No i no. Això vol dir saber administrar les forces i les il·lusions.  

Ajustem encara una mica més la màquina i això no hi haurà qui ho pari! 

La societat civil ens ha portat fins aquí i la societat civil ens portarà fins al final. 

 

********************************* 


