
 

 

Josep Oriol Capellas Fortino, , nascut a Terrassa, veí 

de Terrassa, estudis d’Oficialia Industrial,  essent  soci 

de l'ANC amb número 115857, es presenta per ser 

candidat a les properes eleccions al SECRETARIAT 

DE L'ANC-Terrassa per la Independència. 

 

 

 

 

 

 

En compliment dels requisits per poder ser candidat, declara: 

• No pertànyer a cap partit polític. 

• No estar investigat per temes de corrupció econòmica. 

• No percebre retribució o sou de cap partit polític. 

D’on vinc, antecedents: 

    

• Molt compromès durant la meva joventut  en la lluita anti-franquista.   

• Militant de partits d'esquerres en la clandestinitat. 

• Les motivacions polítiques i socials, seguint en la lluita anti-franquista van 

portar-me a la presó Model de Barcelona l’any 1974 i a ser un activista sindical. 

• En els anys primers de la legalització dels sindicats (anys 80) vaig estar 

Responsable d'Organització al Sindicat de CCOO de Terrassa.   

• En una nova època més recent, una adversitat en la vida em portà a tenir una 

discapacitat que, tot i les limitacions que m’ha comportat, he seguit motivat i 

inquiet pels moviments polítics del nostre país, i, motivat també pels afers 

socials, he estat 10 anys a la junta de l’Associació AVAN (Associació Vallès 

d’Amics de la Neurologia) de Terrassa, i col·laborador de l’Associació Acció 

Gent Gran de Terrassa. 

Actualment participo: 

 

• A la Sectorial de l'ANC de Capacitats Diverses (Sectorial de la Discapacitat). 

• A la Taula de la Discapacitat de l'Ajuntament de Terrassa en diferents 

comissions, com a representant de la Taula esmentada, al (PAM) Pla d'Acció 

Municipal i, a nivell personal, al Parlament Ciutadà de Terrassa. 

 

Els dos anys anteriors també he estat membre del Secretariat de la ANC de Terrassa. 

 



Quant al pla de treball, la meva disponibilitat és total per ajudar en temes 

d’administració, del local, d’opinió, de coordinació, i altres que es puguin considerar.  

Les meves prioritats actualment son tres. Principalment treballaré per: 

 

• Enfortir l'ANC a Terrassa posant en primer lloc el full de ruta de l'Assemblea 

aprovat en la última AGO 2020 

• Unitat entre tots els independentistes confiant principalment en la força de la 

gent. 

• Enfortir el Consell per la República. 

  

 

Salutacions cordials  

 

Josep Oriol Capellas 

 

 
 


