Currículum i Programa

El meu nom és Ferran Palau i Rodríguez, sóc nascut a Montgat el 6 de
juny de 1957, tinc 61 anys, casat i veí de Barcelona des de l’any 2002.

No pertanyo a cap partit polític i sóc soci de l’Assemblea Nacional Catalana des de l’any 2013
on he participat en tots aquells actes que m’ha estat possible per a aconseguir que Catalunya
esdevingués la República Catalana. Ara, presento la meva candidatura a les Primàries com un
pas més per seguir treballant en aquesta direcció. Per això, tot seguit exposo sis punts que
penso que són fonamentals per aconseguir que la Societat Catalana esdevingui una República:
En primer lloc, treballaré per a aconseguir una societat moderna i innovadora, on el moviment
associatiu tingui un paper principal i que la tolerància i el respecte pels valors humans siguin
sempre presents. Que tot això faci possible el compromís i l’empoderament de la ciutadania.
En segon lloc, defensaré els Drets Humans i la Llibertat fonamentada en el dret i la llei.
En tercer lloc, defensaré i protegiré la nostra llengua, el català i un ensenyament i una Sanitat
públics de qualitat.
En quart lloc, incentivaré la participació ciutadana, respectaré la divisió de poders (legislatiu,
executiu i judicial), defensaré una societat laica, la llibertat d’expressió i la memòria històrica.
En cinquè lloc, treballaré perquè Barcelona sigui una ciutat de referència a tot el món, oberta a
tothom que vingui de bona fe i ajudi a construir un futur millor. Que sigui acollidora i
respectuosa amb tots els pensaments i cultures i amb drets socials per a tothom.
En sisè lloc, i per acabar, m’oposaré a la dictadura, a la aristocràcia, a la monarquia i a la
corrupció que tant mal han fet a la gent dels pobles. Cal desfer-se’n el més aviat millor!

FEM REPÚBLICA!
ARA ÉS EL MOMENT!
FEM LA REPÚBLICA CATALANA!

