
Republicana estem desitjant deixar
de ser independentistes perquè
volem ser independents quan
abans millor. I quan aquest país
sigui independent, que ho serà,
ens posicionarem nítidament com
alternativa de govern al centredre-
ta. Cal, com a qualsevol país nor-
mal, que hi pugui haver una alter-
nança i que davant aquest centre-
dreta hi hagi una alternativa que
representi una esquerra plural,
àmplia, que beu de tradicions
diverses i que ha de ser capaç de
formular una majoria sòlida i
sumar.

El Govern espanyol amenaça fins i
tot amb el Codi Penal davant la
possibilitat de fer un referèndum.
Davant Europa es retratarien fins a
un punt insostenible democràtica-
ment. El referèndum es farà si el

nostre Govern vol que es faci. Hi ha
diverses maneres i, si el referèn-
dum compta amb el suport dels
ajuntaments i de la gent, es farà,
vulgui o no Madrid. 

L’amenaça de fer servir la policia
o l’Exèrcit per impedir-ho és creï-
ble?
Tot és possible, vist el que diuen
des de Madrid... Però què faran?
Posaran una parella de guàrdia
civils davant cada urna? Si fos així,
ja hauríem guanyat. 

Tot i així, si el Govern espanyol vol
impedir posar data a la democrà-
cia i impedir la celebració del
referèndum, què caldria fer?
Doncs serà l’hora que el Parlament
faci un pas endavant i proclami
unilateralment la independència
convidant a la població catalana a
ratificar-ho en un referèndum.
Perquè nosaltres sí som demòcra-
tes. El futur Parlament haurà d’es-
tar a l’alçada de les circumstàncies
i d’un procés que demana seny,
però que també requerirà audàcia i
valentia.

SERGI SOL
@SergiSoliBros

“Si ERC és forta, no podran fer cap
pas enrere, perquè quan ho provin
ens trobaran a nosaltres empenyent”

Número 51 - Novembre 2012 Publicació trimestral de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya Distribució gratuïta

Què espera el presidenciable
d’ERC al Govern de la Generalitat
de les eleccions del 25N?
Una majoria independentista al
Parlament de Catalunya per pro-
clamar la independència o, si més
no, una majoria demòcrata que
posi data a la democràcia i faci
possible que la ciutadania catalana
pugui decidir si vol ser un estat de
la Unió Europea.

Però el partit que encapçala totes
les enquestes no es declara inde-
pendentista i no acaba de quedar
clar en què s’ha de concretar el
sobiranisme que verbalitza.
Bé, és obvi que CiU s’ha mogut, la
ciutadania l’ha fet moure i aquest
és un avenç determinant, molt
important. Però no és que s’hagi
mogut CiU, s’ha mogut tot el país,
la centralitat política és avui inde-
pendentista. És cert que no sabem
exactament quin és l’horitzó de
CiU. Però si sabem quin és el nos-
tre i si nosaltres som prou forts, els
empenyerem fins al final.

El director del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO) assegurava que la
incògnita és saber quin serà el
segon partit del país: o PSC, PP o
ERC.
La nostra és la pitjor posició de sor-
tida en aquesta tríada. En aquesta
legislatura hem estat la cinquena
força parlamentària i, per tant, que
avui aspirem a ser segona força
política demostra la vitalitat i la
capacitat d’ERC de superar els
mals moments.

Si ERC esdevé segona força o fa un
avenç notable, el procés cap a la
independència és irreversible.
Seria un missatge molt contundent
al Govern espanyol, a Europa i als
nostres conciutadans. Però també
al futur Govern de Catalunya i a
CiU. Si la segona força del país és
ERC, quan es girin ens trobarà a
nosaltres empenyent. En cas con-
trari, si CiU pot buscar PP o PSC,
és fàcil deduir quina serà la inèrcia. 

Hi ha qui tem que, a l’hora de la
veritat, a CiU li facin figa les
cames. La història dels darrers
trenta anys és molt contundent en
aquest sentit.
És lògic pensar-ho. D’aquí la
importància que ERC sigui forta. Si
ho és, CiU no pòdrà retrocedir per-
què quan tinguin la temptació de
fer un pas enrere trobaran ERC
empenyent endavant.

A la Conferència de l’Auditori de
l’Once, L’esquerra d’un país nou,
vas projectar ERC com l’alternati-
va d’esquerra al centre-dreta que
representa CiU.
Evidentment, perquè hem de
començar a treballar pensant en
clau de normalitat, com si ja fóssim

ORIOL JUNQUERAS
Barcelona, 1969
@junqueras
President d’Esquerra
Republicana. Llicenciat en
Història Moderna i
Contemporània i doctor
en Història del Pensament
Econòmic. Professor a la
UAB. És autor i coautor de
diversos llibres. Ha estat
eurodiputat entre 2009 i
2011. Actualment és
alcalde de Sant Vicenç
dels Horts i candidat a la
presidència de la
Generalitat.

un país normal. I en aquest context
és obvi que nosaltres, Esquerra
Republicana, hem de voler cons-
truir una sòlida majoria d’esquerra
o centresquerra que sigui capaç de
ser alternativa de govern a CiU.
Amb CiU hem de coincidir en la
voluntat de portar el país a la lliber-
tat i empenye’ls quan dubtin, que
dubtaran. Però davant l’agenda de
govern de CiU, tal i com s’ha vist
aquests darrers dos anys amb els
seus acords econòmics, fiscals i
pressupostaris, amb el PP, nosal-
tres hi tenim serioses discrepàn-
cies.

Fa uns dies, a TV3, asseguraves
que estaves desitjant deixar de ser
independentista. 
I tant! i això lliga amb el que expli-
cava en l’anterior pregunta. Crec
que tota la gent d’Esquerra

El futur Parlament haurà d’estar a
l’alçada de les circumstàncies i d’un
procés que demana seny, però que
també requerirà audàcia i valentia.
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Notícies, agenda, opinió... Tot i més a la nostra web:
http://www.esquerra.cat/terrassa

a la web de l’Isaac Albert: www.isaacalbert.cat
I també als nostres blocs: El bloc de l’Isaac Albert:

http://blocs.esquerra.cat/isaacalbert
El bloc d’en Màrius Massallé:

http://mariusmassalle.blogspot.com
Twitter:@ercterrassa

Facebook.com: ercterrassa
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EDITORIAL

Parlant d'independència, cal recordar que el
28% dels nens de Catalunya viuen per sota
el llindar de la pobresa. Parlant d'indepen-
dència, cal saber que el 22% de la població
catalana no té les necessitats bàsiques
cobertes. Parlant d'independència, no hem
de perdre de vista que el 40% de la població
de Catalunya viu en risc d'exclusió social, i,
en això, Terrassa n'és un clar exemple.
Parlant d'independència, no hem d’oblidar
que aquest país exclou de la igualtat d'opor-
tunitats un percentatge elevadíssim de la
seva població; és un país amb problemes
estructurals de llarga gestació i trajectòria, és
un país on plou sobre mullat i on la crisi no
ha fet més que agreujar característiques
estructurals ja existents.Parlant d'indepen-
dència, hem de saber, també, que Catalunya
té un PIB superior a la mitjana europea; però
també hem de saber, que l’índex de pobresa
és superior a la mitjana europea. I això vol dir
que hem de tenir molt clar, i parlant d'inde-
pendència, que la millor política nacional, és
una bona política social; i que la millor políti-
ca social és una bona política fiscal i econò-
mica. Així doncs, i parlant d'independència,
la justícia social, la igualtat d'oportunitats i la
radicalitat democràtica són condicions indis-
pensables perquè Catalunya esdevingui un
nou estat d’Europa.Per cert! I parlant d'inde-
pendència, l'estelada i la senyera poden
acompanyar a tothom qui ho vulgui, vingui
d’on vingui, parli el que parli i resi a qui resi,
però, ei!!!, acompanyen, no tapen res, i
menys vergonyes!

Parlem
d’independència?

ESQUERRA, MÉS @ PROP TEU!

Els continguts de l’Acció, així com els números anteriors, els podeu consultar a www.esquerra.cat/terrassa

Si vols rebre l’ACCIÓ a casa teva, o bé
informació d’Esquerra, de la secció local...
Si vols que t’enviem notícies per correu
electrònic o si senzillament vols comentar-nos
alguna inquietud, suggeriment...

ens trobaràs al carrer de l’Era, 22
de Terrassa (08221)

Tel. 93 733 13 97
o bé a terrassa@esquerra.org

Un nou país
per a tothom

Som a les portes
d’una eleccions
que donaran
pas a una
legislatura cla-
rament consti-

tuent, que aca-
barà amb un refe-

rèndum a la ciutadania
de Catalunya perquè el poble deci-
deixi si vol o no una Catalunya inde-
pendent. I quan diem independent,
almenys nosaltres, volem dir inde-
pendent, independent..., com
Dinamarca, no com Baviera, Puerto
Rico o qualsevol altre exemple
estrany.
I podem afirmar que serà així, per-
què a diferència d’altres eleccions,
sembla prou clar que nosaltres no
serem els únics que ho volem i que
ho portem en el programa electo-
ral... Tot indica que en el Parlament
resultant d’aquestes eleccions tin-
drem una majoria de més de 85
diputats a favor de consultar a la
ciutadania (i de votar que si, això
també és important) si Catalunya
ha de ser un nou Estat d’Europa.
I això, tot i que pugui semblar un
retret, no ho és. Nosaltres, els inde-
pendentistes de sempre, ens agra-
da molt veure a amics, amigues,
veïns, companys de feina que han
vist en la Independència del país
una esperança, una il·lusió en la
construcció d’un present, d’un
futur millor per tots nosaltres. Aquí
no és més independentista el que
ho era fa 20 anys (tenia mèrit, això
sí...; i teníem raó, i això ens agra-
da...), però aquí no te més drets, ni
més raons, ni és millor el que va
arribar abans, el que té més història
al darrera. Estem contents de ser
molts, contents de que siguem
majoria, contents de guanyar.
I l’èxit de la victòria és que aquest
és un projecte comú i compartit.
Volem un nou país i el volem per a

tothom. En la República Catalana,
ningú ha de deixar de ser el que és
ni el que el fa ser. La identitat
Catalana es basa en la voluntat de
pertinença i, per tant, en cap cas és
excloent. I aquest és el nostre èxit,
aquesta és la nostra força. 

Com deia aquest és un projecte
comú i compartit, i això és el que
Espanya no entén. No ho entén
perquè Espanya no ha compartit
mai res, perquè mai han tingut la
mentalitat i la voluntat de construir
un projecte compartit amb els dife-
rents pobles de l’Estat. 
Fa uns dies un expresident del
Govern Espanyol parlava de trencar
Catalunya, i aquest serà el seu
objectiu en els propers dies i

mesos, i nosaltres, ERC, haurem de
ser els garants d’aquest procés.
Garants en dos sentits: el primer en
que el procés avanci, no s’aturi,
que ningú tingui cagarrines abans
de començar; i segon que en el
procés de construcció de la

República Catalana no ens deixem
ningú pel camí. És la nostra missió,
és la nostra raó de ser, treballar per
la llibertat del país, treballar per
construir una societat més justa i
més igualitària. Aquesta és la nostra
feina, i aquesta és la nostra respon-
sabilitat que acceptem gustosa-
ment i amb il·lusió.

ISAAC ALBERT I AGUT
President d’ERC Terrassa

La identitat catalana es basa en la
voluntat de pertinença i, per tant,

en cap cas és excloent.
I aquest és el nostre èxit, aquesta és

la nostra força.

Isaac Albert en un moment de la seva intervenció el passat 27 d’octubre a la plaça de la
Torre del Palau.

AQUEST
ANY
LA
FAREM
GROSSA!



ERC presenta la
campanya contra
l’espoli fiscal a
Terrassa

taven. Carles Caballero, portaveu
de la secció local, en declara-
cions a la premsa va dir:
"Espanya és un país inviable i
per això el millor que podem fer
els catalans quan el vaixell s'en-
fonsa és anar-nos-en".
A més de la campanya sobre

l'espoli fiscal, ERC-Terrassa
col·labora amb la ILP per la
dació en pagament i s'hi van
recollir signatures en favor d'alli-
berar la persona de la hipoteca
un cop tornada la casa.

■
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El passat dissabte 27 d'Octubre,
Esquerra Republicana de Cata-
lunya va celebrar un míting a la
plaça de la Torre del Palau amb el
seu president, Oriol Junqueras i
Isaac Albert, president d'ERC de
Terrassa.
Isaac Albert va obrir l'acte explicant
breument el procés de l'indepen-
dentisme i la obertura d'aquest
amb el temps. "Hi ha qui fa molt
temps que som independentistes
però aquí no es tracta de veure qui
fa més temps que és independen-
tista ni veure qui ho diu més alt,
sinó de sumar cada cop més perso-
nes a aquest projecte".
Oriol Junqueras va copsar l'atenció
del públic que omplia de gom a
gom la plaça de la Torre del Palau
comentant que "el somni de la
Independència de Catalunya està
més aprop que mai i això fa que

estiguem molt contents, però alho-
ra estem molt preocupats perquè
cada dia que passa sense ser inde-
pendents, l'atur puja, la sanitat i l’e-
ducació es veuen retallades, els
autònoms i les empreses han de
tancar".
Junqueras va criticar la passivitat i
la indefinició de Convergència i
Unió, "Hi ha estructures d'estat que
mai ens seran transferides fins que
no siguem Estat i és que hi ha
coses que no es poden fer poc a
poc, sinó que s'han de fer totes
d'una tacada". En referència a la
negociació amb l'estat i la comuni-
tat internacional el president d'ERC
ha dit que "No pots guanyar contra
el Jutge que ens jutja, per això cal
que Catalunya segui a la taula de
les nacions lliures del món i siguin
aquestes les que jutgin el procés
d'independència".

Oriol Junqueras omple la plaça de la Torre
del Palau per explicar el projecte de
l’Esquerra d’un nou País.

El 4 de setembre de 1713, les tro-
pes borbòniques saquejaren i
incendiaren la vila de Terrassa. Per
commemorar aquests fets, des de
fa uns anys, Esquerra Republicana
de Terrassa fa una ofrena floral a la
Casa del Poble del carrer Cremat.
Aquest any vam comptar amb la
participació de Marta Rovira,
Secretària General d’ERC que va
analitzar la situació política i animà
als assistents a continuar treballant
per assolir la independència de
Catalunya. Carles Caballero, porta-

veu d’ERC Terrassa va presentar
l’acte. Després d’aquest acte, i a la
Plaça Vella s’inicià la Marxa de
Torxes que commemora els matei-
xos fets i que organitza una comis-
sió ciutadana on ERC també hi és
present. Va ser un acte emotiu i
amb la participació de molta gent
on també hi col·laboraren diversos
grups de cultura popular i de músi-
ca. La marxa finalitzà a la plaça de
la torre del Palau amb un parla-
ment del president del Centre
Excursionista de Terrassa.           ■

Va criticar la passivitat i la indefinició de Convergència i Unió
Els dies 6 i 7 de juliol la secció
local d'ERC de Terrassa va orga-
nitzar diferents paradetes infor-
matives per donar a conèixer l'a-
bast de l'Espoli Fiscal que pateix
cada any Catalunya on hi van
participar una vintena de mili-
tants de Terrassa que van infor-
mar la ciutadania que s'hi acos-

L'Assemblea local de les JERC-
Terrassa reelegeixen Bernat Pizà com
a portaveu local
El passat dimecres 19 de setembre va tenir lloc l'Assemblea local de Terrassa
de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC).
En aquesta, Bernat Pizà va reelegit portaveu local i després de repassar l’ac-
tivitat del darrer any, va mostrar-se amb ganes d'assumir el nou càrrec i d'in-
crementar així les activitats de les JERC. Pel nou portaveu “les JERC-Terrassa
han treballat dur aquest darrer any gràcies a la implicació de tots i totes en
la feina feta. Amb la presència de cada vegada més militants, de ben segur
que seguirem treballant fort per la nostra ciutat i ens implicarem al màxim
per totes i tots els joves terrassencs”.

Assemblea local de les JERC

Finalment Oriol Junqueras no ha
volgut oblidar l'actual situació de
crisi, l'atur enfilat al 25% l'augment
d'aturats d'alta duració, així com el
nombre de llars amb tots els seus
membres a l'atur i ha conclòs que
"Com a país, no ens mereixem patir
per les nostres escoles, no hauríem
de patir per la nostra sanitat, no és
just que les nostres empreses es
vegin obligades a tancar, entre d'al-
tres coses perquè paguem el 3er
IRPF més alt del món després
d'Aruba i Suècia.
L'acte va acabar amb un llarg
aplaudiment del públic i crits per la
Independència.
Les Joventuts d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya (JERC) de
Terrassa van col·laborar en la jorna-
da repartint xocolata desfeta i
melindros entre tots els assistents.

■

Marta Rovira commemora a
Terrassa el 4 de setembre

El passat dilluns 15 d'octubre ERC Terrassa va voler
retre un homenatge al president Companys, afuse-
llat ara fa 72 anys per defensar la llibertat, la demo-
cràcia i "per Catalunya", tals van ser les seves últi-
mes paraules davant l'escamot d'afusellament.
L'acte, celebrat a les 8 del vespre davant el monu-
ment a Lluís Companys a la plaça del mateix nom,
va comptar amb la participació de Jordi Fàbrega,
alcalde de sant Pere de Torelló, Isaac Albert, presi-
dent d’ERC Terrassa i Bernat Pizà, portaveu de les
JERC de Terrassa.
Tots els parlaments van remarcar el fet que l’Estat
Espanyol encara no ha demanat perdó pel judici i

posterior sentència de pena de mort contra el que va
ser President de la Generalitat de Catalunya.
Aquest tràgic fet obra del feixisme ens encoratja a
lluitar amb radicalitat democràtica contra tot allò que
representa la intolerància portada al seu màxim
exponent.
En Jordi Fàbrega, alcalde de sant Pere de Torelló va
animar als assistents a participar en la política local
per tal que els pobles i les ciutats de Catalunya esde-
vinguin el motor i a la vegada els defensors de la cul-
tura i les llibertats de Catalunya en aquest nou marc
que es presenta després de les eleccions del dia 25
de novembre d’enguany. ■

Homenatge al President Companys,
72 anys després del seu afusellament 



Isaac Albert @isaacalbert
Q la segona força política sigui el PSOE o el
PP complica el procés. Q CiU tingui 3 dipu-
tats + no canvia res, q ERC sigui 2na força
és clau.

Carles Par @carlespar
Com no podia ser d’una altra manera “ERC
assumeix el mandat de l’ANC al seu pro-
grama naciodigital.cat/noticia/48396/... via
@naciodigital”

Olga @olgaabajo
#perenavarro aprova a #Terrassa la dació
en pagament, i després a Madrid voten en
contra, va! Deixeu de jugar a la #putailara-
moneta.

Sergi Castells @sermt
“Assumiràs la veu d’un poble
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble
(Vicent A. Estellés)
elpuntavui.cat/noticia/articl... #noupais

Ona Martínez Viñas @OnaVias
Avui fa 72 anys el feixisme va assassinar el
nostre president. A #Terrassa el cel ha tro-
nat en la seva memòria. #nioblitniperdó
#MHPCompanys

Cesc Cabezas II*II @Cesc537
Quan no tinguem drets laborals, paguem
pels serveis públics i la universitat sigui per
gent rica, serà perquè hem estat #totsam-
belpresident

Esquerra Terrassa @ERCterrassa
Gràcies a tots els que us heu acostat a la
parada d’ERC #Terrassa! Aquesta tarda tor-
nem perquè volem un #noupaís i una nova
ciutat!

Jan Pol Bover II*II @Pol4Bover
@junqueras a #Terrassa: “Fem coses nor-
mals. La Independència l’entén tothom. La
Interdependència no”. 
pic.twitter.com/KFb53Rny

Carles Parrilla @carlesparrilla
+1 RT @Raulmuto S’ha de ser molt malpa-
rit per votar en contra o abstenir-se de la
dació en la hipoteca. Vilaweb.cat/noti-
cia/399244

Jordi Navarro @Jrd_naco
“Cal fer-li cas i seguir-lo”, “tindrem, ja no el
valor, sinó la serenor de seguir-lo?”
Canyameres sobre @junqueras al diari de
#terrassa.

Núria Sucarrats @nursucar
Si mostrem decisió seran els mercats inter-
nacionals els que ens vindran a parlar
@junqueras a #terrassa #noupais

Josep Villagrasa @Alterperiodista
Com va dir un companys el problema de la
#soluciófederal és que avui s’ha convertit
en la utopia, mentre la independència es
descobreix real.

Josep Villagrasa (@alterperiodista
"M'apunto a ERC perquè el @junqueras
em roba els eslògans i treballar per ser
l'Esquerra d'un nou país em sembla l'ob-
jectiu més noble"

NOUS MILITANTS
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Nosaltres tenim molt clar quin país volem i no és el mateix que el de CiU
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TUITA DE LLETRES

Quin paper creus que ha de jugar Esquerra
en aquest nou panorama polític que se’ns
presenta?
ERC aspira a tenir un paper molt rellevant a
partir del 25N. Per assegurar el procés cap
a la independència necessitem una majoria
social i política molt àmplia, i ERC és fona-
mental per construir aquestes majories. Com
portem fent des de fa dècades, assenyala-
rem el camí i els objectius de forma nítida,
ajudarem a arribar-hi i, alhora, vertebrarem
l’espai de l’esquerra catalana perquè doni
suport al projecte més ambiciós que pot
plantejar-se un país: esdevenir un estat. 

Et sembla que Esquerra està preparada per
liderar per una banda el camí cap a la inde-
pendència i per una altra una oposició a la
probable majoria de Convergència i Unió?
ERC està preparada per fer-ho perquè és
això justament el que hem fet en aquesta
passada legislatura. Hem sabut tenir la visió
de país necessària per donar suport al

Govern de Catalunya en les qüestions de
país, i alhora, hem sabut ser exigents i crítics
amb totes les decisions que des del nostre
punt de vista anaven contra els interessos
dels catalans. Ara, doncs, encara ho tindrem
més fàcil. Si Convergència i Unió vol fer el
pas decisiu cap a la independència, l’ajuda-
rem, serem al seu costat. Però nosaltres
tenim molt clar quin país volem, sabem que
no és el mateix que el de CiU i en la mesura
de les nostres forces lluitarem perquè sigui el
nostre model el que es faci realitat. 

Quin és el principal missatge que s’ha de
transmetre a la gent per tal de mantenir la
il·lusió de la construcció d’un nou estat en
un context de crisi com el que estem pas-
sant?
Els catalans mai hem tingut un estat que ens
ajudi, que ens serveixi perquè les nostres
empreses puguin crear més riquesa i llocs
de treball, que ens permeti disposar de  les
infraestructures necessàries per ser més
competitius, etc. De fet, mai hem vist el fruït
dels nostres esforços perquè gairebé la mei-
tat dels impostos que paguem no s’invertei-
xen a Catalunya. Per tant, si disposar d’un
estat propi és imprescindible per la prospe-
ritat d’un país, en la situació de crisi que
patim aquesta necessitat esdevé urgent. Les
millors eines per lluitar contra la crisis pas-
sen per la possibilitat de decidir com inver-
tim els nostres recursos en funció de les
nostres necessitats, i això només ho podem
fer si tenim un estat. 

Tens la sensació, sincera, que aquest pro-
cés ja no té marxa enrera?
No hi ha dubte que estem en un moment
històric, que pot ser culminant, cosa que
ens fa sentir encara molt més responsables
de les nostres accions. I no seria responsa-
ble pensar que ja està tot fet. Hem de per-
sistir fins l’últim moment i molt més enllà,
perquè l’endemà la independència haurem
de seguir treballant, potser molt més encara. 

Quines prioritats hauria detenir el nou estat
català?
El nou estat català haurà de tenir com a pri-
mer objectiu posar les bases de la recupera-
ció econòmica. Necessitem crear llocs de
treball, donar facilitats als emprenadors,
assegurar les pensions dels nostres jubilitats
i els salaris dels nostres treballadors públics,
garantir que ningú es queda exclòs dels ser-
veis bàsics, etc. 

Com podem incorporar a la gent que sense
ser militant d’Esquerra vol participar en la
construcció d’aquesta nova “transició”?
Doncs amb discurs clar, que respongui als
dubtes i les inquietuts de la gent i que,
sobretot, vagi acompanyat d’una actitud
oberta, generosa i propera.

■

L’endemà de la independència
haurem de seguir treballant,
potser molt més encara

Parlem amb Marta Rovira, secretària general d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Marta Rovira participà a la Marxa de Torxes que se celebrà a Terrassa el passat dia 4 de setembre.

L A  T I R A

Disposar d’un
estat propi és

imprescindible
per a la prosperitat

d’un país.


