SALVADOR BARRI I SEGÓN

Un dels sentiments més frustrants de l´ésser humà és no
poder ser lliure!!
No ser lliure del teu destí i del teu futur, no poder decidir
que vols ser i com vols ser. Aquest és un sentiment que
m´invaeix i que comparteixo amb molta gent. Som en un
moment de la historia en que podem trencar aquestes
cadenes que ens impedeixen ser , i començar a volar
lliures.
Desitjo una Catalunya lliure, plena, responsable, madura,
inclusiva, comprensible, respectuosa, transparent, madura, justa, avançada,
tolerant, rica, republicana…… vull tot el millor, i hem de lluitar per aconseguir-ho!
Sóc nascut a Barcelona fa 47 anys, i gavanenc d´adopció. La meva familia va
començar a fer arrels a Gavà l´any 1962 buscant terreny i bona aigua per establir
un viver de producción de planta ornamental. El meu vincle amb la ciutat de Gavà
començà de ben petit, als 3 anys, al iniciar la meva escolarització a l´ École Bon
Soleil. Des d´aleshores fins ara que el sentiment gavanenc no ha deixat de
crèixer.
Sóc pare de dos nenes, l´Ariadna de 8 anys, i la Jana de 2, i marit de la Renata
Torradeflot, filla dels millors pastissers de la cormarca.
Sóc empresari i emprenedor, de ment inquieta, gestiono una empresa de
Paisatgisme, on produim i comercialitzem plantes ornamentals, i també dissenyem i
construim espais exteriors per als amants dels jardins.
A nivel social, sóc vicepresident de la Cooperativa Agropecuaria de Gavà i Baix
Llobregat. Vinculat a la terra pels quatre costats!
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“Cridem qui som, I que tothom ho escolti…, que tot està per fer, i tot és possible”

