Hola soc Xavier Climent i Gabriel
12-11-1972
Activista desde fa més de 6 anys, vaig ser soci de súmate i sóc soci de l’anc de badia i
barberà.
He fet de tertulià al puntavui en vàries ocasions a l’illa robinson representant a Mar Oberta
Colaboro amb espejo público, vaig fer de tertulià en dos ocasions, i entrevista connexió en
directe desde brussel·les el dia de la manifestació.
Tinc més de 200 videos fets, molts d’ells en castellà, per arribar a la part castellana
catalana. Son vídeos amb un llenguatge molt entenedor i molt pedagògics.
Estic acostumat a parlar en public, he participat en diversos actes a terrassa, a Santa
Perpètua, a la Mina
Tinc una secció a radiolamina
Colaboró a Diario16 amb la Bea Talegón
Vaig fer video per l’1 d’octubre de la formacio de procés constituent.
El meu programa es molt clar, Primàries es una oportunitat per arribar a la gent dels barris
que no volen sentir parlar de partits polítics, ni d’anc, estan molt desinformats, i
desenganyats i ningú els ha explicat perquè volem una república catalana, nomes em parla
d'independència, pero no hem explicat pq es necesaria.
Crec que puc aconseguir sumar un 60% a favor de la república a Terrassa, pero es
imprescindible anar als barris a escoltar i explicar, no a convencer, no es tracta d’imposar
una idea sinó que cal ilusionar a la gent de pq volem una república, una república que serà
bona per ells sense cap mena de dubte.
El fet de trepitjar el carrer durant 5 anys a badia, barberà i terrassa principalment parlant
amb tot tipus de perfils antiindependentistes, i haver creat en alguns d’ells dubtes raonables,
em fa creure que si una persona te visibilitat, i el seu discurs l’escolten una vegada als
medis i als barris, puc arribar al 60% de persones que apostin per una república catalana.
La meva intenció no es ser alcalde d’una autonomia, sinó d’una república, si guanyem en
els municipis més importants de catalunya no hi ha cap impediment per fer efectiva la
república demanant la publicació al DOGC la proclamació d'independència que va aprovar
el nostre parlament legítim.
No m’importaria anar si calgués un dia a fer campanya a hospitalet, cornella, barberà… que
t’escoltin allà és guanyar la república. La república es guanya als carrers no als despatxos.
Us paso alguns enllaços de vídeos de facebook, youtube i twitter perque vegeu com son.

https://www.facebook.com/xavier.climent.5/videos/10213376411138640/
https://www.facebook.com/xavier.climent.5/videos/10215043729020545/
https://twitter.com/ivaxsirc/status/1052802732535545857?s=19
Tinc canal de youtube també Xavier Climent

En quant a CV
Vaig Estudiar COU
Soc Diplomat en Turisme Però sempre he treballat d’informàtic, que és amb el que em
guanyo la vida.
Nomes he treballat a un lloc, a on vaig estudiar Turisme
Angles, el puc parlar i l’entenc bastant be
Francés nivell basic parlat
Moltes gràcies

