
Especial referèndum 1 d’octubre del 2017

Des de la seva fundació, l’any 1921, el periòdic L’Eramprunyà ha estat sempre un mitjà catalanista, d’esquerres i, sobretot, defensor a ultrança 
de la democràcia. Davant la transcendental situació històrica en què es troba el país, a les portes d’un referèndum d’autodeterminació, publi-
quem articles de grups, forces, partits, sindicats i entitats que estan a favor de la democràcia, sigui quin sigui la seva ideologia política o la po-
sició davant la independència, així com de diversos ciutadans presents en la vida cívica, social o cultural local. No tenen lloc en aquest especial 
els que estan en contra del referèndum. Votar és un dret. Que ningú ens el prengui. El proper 1 d’octubre, omplim les urnes.

Michel Gascón 
«El proper 1 d’octu-
bre aniré a votar en 
honor del meu avi 
Eduard».  

Juanita Roldán 
«Aniré a votar el pro-
per 1 d’octubre per 
una República més 
oberta als barris».

Jordi Blasco 
«Sóc demòcrata i el 
proper 1 d’octubre 
s’ha d’anar a votar».

Elisabet Martínez
«Votar és la màxima 
expressió de demo-
cràcia. Per això estic 
d’acord a fer-ho i al 
meu municipi, com 
sempre».  

Josep González 
«Com a demòcrata, 
aniré a votar al re-
ferèndum del proper 
1 d’octubre». 

Pedro Agudo 
«Aniré a votar  l’1 
d’octubre per una Ca-
talunya amb més de-
mocràcia i transpa-
rència».  

Sesca Martorell 
«L’1 d’octubre vull 
votar perquè és un 
dret fonamental dins 
un estat (país) demo-
cràtic».  

Julieta Martín 
«Aniré a votar al 
referèndum de l’1 
d’octubre com a de-
mòcrata». 

Salvador Barri 
«Votaré l’1 d’octubre 
perquè vull poder de-
cidir el nostre futur 
democràticament». 

Sílvia Imbernón 
«El proper 1 d’octubre 
exerciré el meu dret 
com a demòcrata i 
votaré».  

José Menacho 
«El proper 1 d’octubre 
aniré a votar perquè 
vull exercir el meu 
dret com a demò-
crata».

Alfons Madrid 
«Votaré l’1 d’octubre 
per donar major be-
nestar i dignitat a 
les properes gene-
racions».

Neus Pino 
«Com a demòcrata, 
l’1 d’octubre no fal-
taré a la cita amb les 
urnes».  

Mercè Mosseguí 
«L’1 d’octubre exer-
cirem un dret de-
mocràtic. Votarem 
i decidirem el futur 
del nostre país».  

Rafael del Moral
«Estic segur que 
l’1-O serà una gran 
festa de la demo-
cràcia i la llibertat 
d’expressió».  

Rosa Agustí 
«Aniré a votar aquest 
proper 1 d’octubre 
per exercir els meus 
drets».  

Lluís Rus 
«L’1 d’octubre aniré 
a votar perquè els 
meus drets no me’ls 
traurà ningú».

‘Tolo’ Moreno 
«Votaré perquè el 
meu país és prou 
adult i té dret a triar 
si deixa d’estar sot-
mès a una adminis-
tració injusta».  

Jordi Sanvicente
«El proper dia 1 
d’octubre aniré a vo-
tar al referèndum  
perquè em vull fer 
escoltar».  

Àngels Mata 
«L’1 d’octubre votaré 
per tots els que ja 
no hi són i pels que 
vindran».  
  

María Romera 
«El proper 1 d’octubre 
aniré a votar perquè 
vull un país que fun-
cioni».  

Salvador Mercadé
«El proper 1 d’octubre 
serà una gran festa 
de la democràcia per 
a tots». 

Raúl Puga
«Votaré perquè el 
referèndum és una 
manera pacífica de 
resoldre un conflicte 
polític».

Santiago Faugier
«Aniré a votar perquè 
és la millor opció per 
arribar a un acord 
entre Catalunya i Es-
panya».  

Gabriel Martorell
«Hem de votar sem-
pre, no podem deixar 
el nostre futur en 
mans dels altres»

Miquel Comas 
«Aniré a votar perquè 
és la màxima expres-
sió de llibertat en de-
mocràcia i és un dret 
que res ni ningú pot 
negar».  

Isidre Olivella 
«Votaré el proper 1  
d’octubre perquè es-
tic a favor de la demo-
cràcia».  

Marc Prat
« V o t a r e m  p e r 
comptar, i no només 
per ser comptats 
cada quatre anys».

Pili Melero
«Votaré per exercir 
el meu dret de veu».

Sandra Massoni
«Jo sóc demòcrata. 
Jo sóc lliure. L’1-O 
votaré per decidir el 
meu futur».

Joan Matamala
«El dia 1 exerciré 
el meu dret com a 
demòcrata, votaré».



L’oportunitat de fer un nou país
L’esgotament del règim del 78 amb la 
corrupció i el saqueig d’allò públic com a 
sistema és evident. I no s’esperen canvis. 
Es governa a favor d’una oligarquia que 
té segrestat l’Estat. Es legisla per a les 
grans empreses, es privatitzen guanys i 
se socialitzen pèrdues, es retallen drets i 

llibertats, i la hipotètica fi de la crisi se salda fent normal l’augment 
de les desigualtats i la precarietat laboral. L’Estat està en fallida, 
no pot ni garantir les pensions. Hores d’ara, l’únic procés polític 
que permet sortir d’aquest cul de sac, per democràtic, progressista 

i defensor dels interessos populars, és el català. No podem 
seguir amb un Estat en contra. Cal decidir com hem de funcionar 
col·lectivament en funció de les nostres realitats i necessitats. Cal 
un procés constituent, amb l’empenta i protagonisme de les classes 
treballadores, que permeti la reversió de les actuals dinàmiques 
que ens porten cap a l’empobriment col·lectiu, la pèrdua de drets 
laborals i socials i l’erosió del mínim funcionament democràtic 
(separació de poders, control, transparència). Cal aprofitar el 
moment històric. És a les nostres mans canviar les correlacions 
de força. Tenim l’oportunitat de crear un nou país, i fer-lo de baix 
a dalt. No la desaprofitem.

Eduard Suàrez i Rovira, Intersindical-CSC

Per una república catalana i popular
L’1 d’octubre... es decidirà si el poble 
de Catalunya vol la independència i, 
consegüentment, iniciar  un  procés  
constituent  per  decidir  com  ha  de  ser  
el  país  que hem de construir 
entre tots i totes. 
La CUP-Crida Constituent volem 
que la República Catalana i 
Popular que construirem entre 
totes treballi per la construcció 
nacional dels Països Catalans, 
per una societat justa, que acabi 
amb un capitalisme que genera 
misèria i que s’enfronti amb el patriarcat 
que imposa desigualtats. Per assolir el 
control popular de totes les sobiranies, és 

Catalunya viu un punt d’inflexió històrica. 
El país ha lluitat sempre a favor de les 
conquestes socials, des de millores 
en les condicions de vida de la classe 
treballadora fins a la lluita contra el 
feixisme guanyador de la Guerra Civil. 

Catalunya i les seves classes populars hem estat al capdavant 
de la lluita per la democràcia i el progrés. Les mobilitzacions a 
favor del dret a decidir i de la independència protagonitzades la 
darrera dècada i la negativa de l’Estat a permetre un referèndum 
d’autodeterminació han portat a l’atzucac. El govern espanyol (amb 
el suport de les oligarquies espanyola i catalana) vol impedir les 
potencialitats emancipadores que conté el procés sobiranista. A 
Catalunya els moviments sindical i popular hem estat sempre al 

No desaprofitem l’1 d’Octubre

Sindicalistes per la independència

a dir, no estar sotmesos a cap altre poder 
que no sigui la veu del poble per decidir 
sobre tot el que ens afecta: política,  energia,  
alimentació,  urbanisme,  sanitat,  educació,  

etcètera. Una república on 
el socialisme, el feminisme, 
l’ecologisme, l’anticapitalisme, 
la radicalitat democràtica i la 
lluita contra la corrupció siguin 
els elements bàsics per al nou 
país que hem de construir a 
partir d’un procés constituent 
obert a la participació de totes 

les persones que viuen a casa nostra, sigui 
quina sigui la seva condició social, la seva 
llengua o el seu lloc d’origen.

costat de la democràcia i del dret a l’autodeterminació. Ara cal 
posar-lo en pràctica. I per això manifestem que la millor solució pel 
plet entre el poble català i l’Estat espanyol és la República catalana, 
independent, solidària amb els pobles del món; que la República 
que volem i per la qual lluitem és la dels drets socials i laborals, al 
servei de la majoria treballadora d’aquest país; que ens oposem a 
la falsa dicotomia que se’ns vol imposar a l’hora de triar entre el 
país i la seva gent; i que la construcció d’una nova República és una 
oportunitat històrica per aconseguir una nova societat basada en 
una major redistribució de la riquesa. Per tot això, ens comprometem 
a  fer pedagogia entre els treballadors i treballadores a favor de 
la independència; contribuir a la defensa de la democràcia i, per 
tant, a la celebració del referèndum; i defensar la democràcia 
al país, implicant-nos i impulsant les accions que escaiguin.

Anna Simó i Castelló, Diputada al Parlament (ERC)

Candidatura d’Unitat Popular - Crida constituent
Extractat del programa electoral del 27S

Anna Gabarró Haro (USTEC-STES)
Xarxa Sindical per la Independència (amb afiliats de CCOO, UGT, CGT, Intersindical-CSC, USTEC-STES-IAC-CATAC, COS, USO, SEPC)

Els republicans no som independentistes, 
« e s t e m »  i n d e p e n d e n t i s t e s .  L a 
independència no és una fi, sinó un 
mitjà. Creiem en l’estat del benestar, 
l’escola, la sanitat i els serveis socials 
públics, en una administració al servei 
de la ciutadania. Lamentablement, hem 

constatat que això, a l’Estat espanyol, és impossible. L’Estat s’ha 
constituït al servei d’una classe extractiva que usa  l’administració 
per garantir-se la pervivència explotant el poble amb oligopolis 
energètics, mediàtics i urbanístics, amb una justícia controlada 

i usada per l’executiu a través del control dels nomenaments del 
Suprem, la Fiscalia i el Constitucional, i unes Corts que, sense 
majoria absoluta, no tenen cap paper en la gestió pública. Per a 
nosaltres, la República n’és l’antítesi. El poder emana des de baix. 
L’administració ha de garantir la igualtat d’oportunitats, la llibertat 
de pensament i actuació, i la solidaritat entre tots. Els tres poders, 
judicial, executiu i legislatiu, han d’estar totalment separats. Per 
això volem una nova República. Si l’1 d’octubre guanya el «Sí», 
tindrem l’oportunitat de construir un nou país des de zero. I el farem 
comptant amb tothom, de baix a dalt. Pitjor no podem estar. El 
«Sí» és l’única porta oberta a una millora real. No la desaprofitem.

Per un referèndum legal, vinculant i amb garanties
Podemos és un partit independentista o anti-
independentista? Aquest enfocament binari 
porta a la confrontació i radicalització de 
postures. Podemos és un partit consultista 
i garantista. Aquesta mescla d’ambdues 

posicions mostra un camí, no un objectiu.Podemos no entra en el 
posicionament de cadascun/a en l’1-O. Podemos no s’involucra 
en el tema català? Al contrari, Podemos és l’únic partit d’àmbit 
estatal que al seu programa i fins i tot en campanya electoral 
estatal ha advocat per realitzar un Referèndum Legal a Catalunya. 
Creiem que aquest tipus de Referèndum és l’única sortida. I no té 
cap línia política respecte a l’independentisme? Podemos té un 

desig: la formació d’un estat plurinacional. Volem que Catalunya 
s’independitzi? No, volem que formi part de l’estat plurinacional, 
però sense obligar a ningú a romandre-hi per la força. Per què 
Podemos no s’involucra en la mobilització de l’1 d’Octubre? Creiem 
que un Referèndum Legal i Vinculant és l’única solució i seguim 
lluitant per aconseguir-ho. És possible que les expectatives de la 
gent es frustrin després de l’1-O. Des de Podemos no animem a 
ningú a participar ni a deixar de participar en l’1-O, cada persona 
ha d’actuar segons la seva pròpia convicció. Podemos seguirà 
lluitant per un Referèndum Legal i Vinculant per resoldre la situació 
a Catalunya.

Miguel Herrera Díaz, Gavá si se puede

Participem!
Donem suport i fem una crida a implicar-se en qualsevol iniciativa 
de participació política, com l’1 d’octubre, perquè en una democràcia 
els conflictes es resolen votant lliurement.
 Gavà en Comú denuncia l’immobilisme del govern del PP que, amb 
PSOE i C’s, ha menyspreat la majoria de la ciutadania catalana, que 
ha expressat al llarg dels anys el desig de decidir sobiranament 
el seu futur polític. 
El règim que va sorgir al 1978 després de la dictadura està esgotat. 
L’Estat viu una crisi de règim polític que és insostenible. Una crisi 
que apunta a la monarquia i al partit del govern.
La corrupció sistèmica també s’ha manifestat a Catalunya, on 

les classes dirigents catalanes derivades del pujolisme han 
institucionalitzat la corrupció i el saqueig de béns públics com a 
estratègia de dominació. 
Gavà en Comú considera que l’1 d’octubre no és el final de cap 
procés, però pot ser el començament de tot. Perquè el poble 
vol un canvi de règim i aquesta és una oportunitat per obrir un 
procés constituent per decidir quin país volem. Una economia 
ecològicament viable, al servei de les persones, que garanteixi 
treball i habitatge dignes amb serveis públics de qualitat. 
L’1 d’octubre és una nova oportunitat per fer junts i entre totes un 
país per a tothom.

ICV-EUiA-GdG (Gavà en comú)

Manifest d’exregidors d’esquerres

Els sota signants, regidors i alcaldes en diversos moments de la recent història democràtica 
de Catalunya i d’Espanya, hem treballat en la recerca del progrés de les persones, 
convençuts que el respecte als drets humans individuals i col·lectius és un tret essencial 
de la democràcia.
També hem estat testimonis, aquests darrers 10 anys, d’un procés de degradació i de 
reducció burocràtica d’aquests drets fonamentals . A vegades en el propi funcionament de les 
institucions, condicionades per estèrils majories absolutes o per pactes interessats i generats 
molt lluny dels interessos reals de la ciutadania. Tot plegat, agreujat per una legislació que 
retalla la capacitat dels Ajuntaments per donar respostes efectives als problemes que afecten 
les persones i per retallades que han posat en perill l’Estat del benestar, especialment en 
educació, sanitat i prestacions socials. Hem vist també amb estupor, especialment els darrers 
anys, la generalització de procediments i de comportaments corruptes, que han aprofundit 
l’allunyament i la desconfiança de la ciutadania en les institucions i en la política.
Sobretot hem constatat amb indignació que l’Estat espanyol i els seus instruments polítics 

i judicials (fortament polititzats) han sotmès Catalunya a un tracte discriminat:
En primer lloc, negant-se a revisar l’estatut econòmic de Catalunya i a atendre amb eficiència 
les seves necessitats d’infraestructures. Sense ambdues coses, Catalunya experimenta 
grans dificultats per garantir el seu desenvolupament i l’atenció adequada a les persones, 
tot i generar una part important dels recursos de l’Estat.
També s’ha produït una progressiva agressió als drets lingüístics col·lectius, tant a nivell 
educatiu, com cultural, limitant sistemàticament el dret a decidir i estructurar la pròpia política 
lingüística i acusant-la sistemàticament de sectària, negant el caràcter nacional de Catalunya.   
Però, sobretot, menystenint la voluntat catalana de disposar d’un autogovern de veritat, capaç 
de decidir el seu propi desenvolupament i el funcionament de les institucions pròpies. Cal citar 
la grollera retallada de l’Estatut de 2006, inclús després d’haver estat votat pels catalans? 
Potser caldria fer-ho, si no fos que en els darrers 6 anys, la relació de l’Estat amb Catalunya 
s’ha degradat dia darrere dia, fins a paralitzar sectors essencials i sotmetre al poder judicial 
qualsevol intent de facilitar el pronunciament de la ciutadania, convertint la Constitució en 
una barrera infranquejable i imposant la seva interpretació més conservadora i centralista, 
fins tot de les disposicions més favorables a l’exercici dels drets democràtics i de la diversitat.
Tot i que no tots compartim en la seva totalitat el full de ruta del Govern català, entenem 
que ja és hora que la ciutadania prengui paraula i que és l’única via real perquè els catalans 
i les catalanes prenguin la paraula és el referèndum anunciat pel dia 1 d’octubre, vista la 
impossibilitat de pactar-lo amb l’Estat a curt o mig termini.
Igualment ens neguem a acceptar que els Ajuntaments, que són i han de ser les 
administracions més properes a la ciutadania, no facilitin el pronunciament de les 
persones censades en el seu municipi, amb ple respecte per les diverses opcions. 
No podem fer valdre els nostres dubtes com a excuses per a l’abstenció. Per aquesta 
raó cridem tothom, voti que Sí o No, a participar en el referèndum plantejat el proper 1 
d’octubre.

A aquest manifest, d’abast nacional, s’hi han adherit els exregidors de l’Ajuntament de 
Gavà següents (entre parèntesi, el partit pel qual van ser elegits): Jaume Grau (EUiA), 
Ramon Barrufet, (PSC), Joan Múrcia (PSC), Marcel·lí Reyes (ERC-Els Verds), Leopold 
Estapé (PSUC i PSC), Josep Campmany  (ERC) i Carme Simon (Independent)

El sí que volem. Una gran oportunitat
Malgrat totes les crítiques, el Partit 
Demòcrata enfila la recta final cap a 
l’#1Octubre essent la força decisiva per 
assolir l’anhel de Llibertat. El camí no ha 
estat fàcil però l’objectiu s’ho mereixia i 
així ho farem fins al final. 
Ara, quan fa poc més de 100 anys de la 

mort d’Enric Prat de la Riba, és un bon moment per recordar les 
seves paraules, perquè el sentiment i el pensament van més enllà 
del que alguns ens volen fer veure: «tots volem per a Catalunya 
un cos d’Estat, tots sentim que la dignitat de la voluntat popular 

catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o 
atenuades, formes d’Estat».
A Gavà, tot i formar part de l’equip de govern, no ens escoltaran 
ni ens facilitaran espais municipals perquè els gavanencs i 
gavanenques puguem exercir el nostre dret #Comsempre. 
Fet que ens fa replantejar el pacte i començar a treballar pel futur 
sense motxilles. 
No hi ha exercici més democràtic dins d’una Democràcia que 
exercir el dret a vot, i defensar el #SiAlMillorPais perquè l’endemà 
de l’#1Octubre no tinguem res a retreure’ns. Noves mires, Nous 
reptes!!!

Antoni Rafanell Amat, Partit Demòcrata Europeu Català

Deixa els No enrere i vota Sí
El proper 1 d’octubre ens hi juguem 
molt. Tant com no només el futur de 
Gavà, de Catalunya, ens hi juguem la 
nostra dignitat com a poble i el sentit ple 
del que és la DEMOCRÀCIA. Està més 
que vist que l’Estat Espanyol no és una 
democràcia autèntica, que mai no ha 

entès el significat de la plurinacionalitat, de la pluriculturalitat i del 
plurilingüisme. Mai no respectaran la nostra forma de ser i de voler 
viure en societat, llengua, cultura... Està clar que només estima 
Catalunya pel seu rendiment econòmic i productiu del coneixement, 

de l’esport i de tant del que som i hem estat capaços al llarg de 
la història. És per això i per moltíssim més que Demòcrates de 
Catalunya, amb Ramon Castellano al seu capdavant a Gavà, et 
fem una crida pel NO. Vota Sí i No podràs finançar la Fundació 
Francisco Franco, ser súbdit i mantenir un rei, finançar el corredor 
MADRITerrani, veure matances de toros, pagar els impostos a 
Montoro, regalar 60.000 milions d’euros a la banca, celebrar el 
Día de la raza (12 d’octubre), españolizar a los alumnos catalanes, 
tornar a sentir expressions com «nazionalistas», «prucés», «órdago 
separatista», «totalitarios» i tant més... L’1 d’octubre deixa els No 
enrere i Vota Sí!

Ramon Castellano Espinosa, Demòcrates de Catalunya



I tu, què faràs?
No és coherent dir que podem canviar les coses, que 
volem decidir i no fer-ho quan tenim l’oportunitat.
El referèndum de l’1 d’octubre és una oportunitat que 
obre unes possibilitats enormes de fer trontollar l’Estat 
corrupte i injust en el qual estem. Una gran participació 
seria una bufetada democràtica a l’Estat espanyol, seria 
un acte de sobirania real i de defensa de la democràcia, 

que no només beneficiaria a Catalunya.
Aquest referèndum serveix per decidir. Si no es vota, no s’és neutral, s’està ajudant 

als que no volen que res canviï. 
Parlar de legalitats, garanties, reconeixements, com arguments per no ser-hi de 
forma activa, en cert sentit desentendre’s tenint un estat en contra, demostra poca 
voluntat de canvi. 
Hi ha moltes raons per participar-hi: democràcia, capacitat de canvi, compromís... 
Moltes més pel SÍ: avançar en drets socials, acabar amb la corrupció, iniciar un 
procés constituent, normalitzar el país... L’alternativa és SÍ o SÍ.
Ja sabem el que tenim i el que ens espera si no fem res, així doncs, sense por, ens 
veiem l’1 d’octubre!

Carles Gelonch Lleal Assemblea Nacional Catalana - Gavà

Una crida excepcional
Vé n e n  d i e s 
històrics en 
q u è  c a l d rà 
d e f e n s a r  i 
b l i n d a r  l a 
convocatòria 
de l’1 d’octubre 
dels embats 
de l’Estat, un 

Estat que ens impedeix avançar, que 
suspèn bona part de les lleis  que aprova 
el Parlament per donar resposta a 
drets bàsics, com la llei per fer front a 
l’emergència  de l’habitatge i la pobresa 
energètica o la liquidació de la via 
autonòmica amb la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut. Un Estat 
que margina les infraestructures, polititza 
la justícia, ataca el català, l’escola i les 
institucions. Som víctimes d’un Estat que 

posa en perill el sistema de convivència 
i de cohesió social.
Som en una deriva antidemocràtica 
impròpia a l’Europa del segle XXI: amb 
un ministre de l’interior que conspira 
per destruir la sanitat, unitats de policia 
política que elaboren proves falses contra 
els governants, inhabilitació i persecució 
judicial contra el president de la 
Generalitat per posar les urnes o querelles 
contra la presidenta del Parlament 
per permetre el debat al Parlament.  
L’única alternativa que ens queda és 
defensar la democràcia amb totes les 
nostres energies.
Actuem en legítima defensa, contra l’abús 
de poder sistemàtic, per viure en plena 
democràcia en un país digne i millor. 
Serenor i coratge. Ho farem: guanyarem la 
independència i la República catalana.

Jordi Ribó Campanyà Òmnium Cultural - Gavà

Desde SUMATE votaré SÍ
ARA O MAI, decimos en catalán, nuestra 
segunda lengua, en este idioma que hice 
mío desde que llegué de mi 
Andalucía amada.
ARA O MAI. Sí, ahora es cuando 
tenemos la oportunidad de 
brindar un futuro mejor a 
nuestros hijos. Ahora es 
cuando, sin renunciar a 
nuestros orígenes, podremos 
disponer de nuestro dinero para tener 
una mejor Sanidad, para que nuestros 

hijos reciban las becas que merecen, 
para que nuestros abuelos disfruten de 

una pensión asegurada.
ARA O MAI. Sí, ahora es 
cuando podremos decidir 
nuestro futuro.
El 1 de Octubre yo votaré 
SI, porque ya estoy cansado 
de tanto político ladrón, 
porque ya no aguanto más 

desprecios, POR DIGNIDAD.

Rafel Puig Menen Súmate

Decidim entre tots el futur de la terra
Unió de Pagesos es va fundar el 
1974, en plena clandestinitat, i ens 
definim com a sindicat «unitari, 
democràtic i independent». El 
n o s t re  co m p ro m í s  a m b  l a 

democràcia, doncs, ve de lluny, està en les nostres 
arrels. El futur del país és també el futur de la nostra 
terra, la que conreem amb sacrifici, i la que ens alimenta. 
És per això que voldríem un país més compromès amb 

l’agricultura, amb els pagesos i pageses, amb tot el 
sector, i amb els instruments necessaris per fer-lo 
progressar, donat que som un sector estratègic i de 
futur. Un futur que, creiem que hem de decidir entre 
totes i tots. Som ferms defensors del dret a decidir, i 
us animem a participar al referèndum de l’1 d’octubre, 
per tal de decidir col·lectivament quin futur volem per 
al nostre país, per a la nostra terra.

Miquel José Grau Unió de Pagesos - Gavà


