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El motiu d’aquest escrit no és altre que reclamar de la seva empresa el respecte degut als 
productes comercials del nostre país. És sabut que a partir de la proposta de nou estatut 
d’autonomia que ha fet el Parlament de Catalunya amb el 90% dels vots favorables s’ha 
desfermat una campanya catalanofòbia en alguns indrets de l’estat espanyol, similar a la que hi 
ha hagut en altres ocasions similars, com per exemple el procés de discussió de l’estatut de 
1932. En plena campanya de difamacions, mentides i insults contra tota la ciutadania catalana, 
portada a terme per alguns mitjans de comunicació, es vol lesionar amb un boicot comercial els 
legítims interessos de la indústria catalana, com a símbol d’un atac més profund a la nostra 
identitat i a la voluntat d’establir unes noves relacions amb Espanya més justes i no basades en 
l’expoli fiscal. Hem comprovat, segons la fotografia adjunta, que la seva empresa també 
col·labora en aquest boicot, en especial del cava català, sense tenir en compte que bona part 
del seu benefici comercial el fa precisament a Catalunya i a Sant Boi de Llobregat, 
concretament. 
El grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Sant Boi els volem manifestar la nostra més 
enèrgica protesta per aquesta campanya repugnant.  
Com vostès saben ERC, al govern de la Generalitat té com una de les seves responsabilitats, 
el Departament de Comerç, Consum i Turisme, i també al Baix Llobregat, dins del Consell 
Comarcal som responsables de l’àrea de consum i turisme i dins d’aquestes instàncies 
encarrilarem el nostre malestar per la seva política favorable al boicot de productes catalans. A 
nivell local també ens reservem de fer saber a la nostra ciutadania, de la manera que creguem 
convenient,  l’opinió que ens mereix la seva campanya. 
Per a qualsevol aclariment ens tenen a la seva disposició a la nostra adreça de l’ajuntament de 
Sant Boi. 
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