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«L'Estat ens convida a marxar»
El diputat d'ERC al Congrés Alfred Bosch protagonitza l'acte de refundació de la
nova secció local de la formació republicana a Santa Maria de Palautordera
La nova secció local d'ERC-Palau amb Alfred Bosch i Jordi Solé. Foto: Jordi Purtí

El portaveu d'Esquerra Republicana-Catalunya Sí al Congrés de Diputats, Alfred Bosch, ha
subratllat aquest dilluns al vespre que Espanya "ens convida a marxar". Les declaracions les ha
fet en un acte organitzat per la secció local d'ERC de Santa Maria de Palautordera, en resposta al
ministre Cristóbal Montoro, qualificant els nous pressupostos generals de l'Estat per al 2014
"d'injustos socialment, que ens ofeguen i que ens aboquen al forat negre de l'Estat espanyol, el
més morós d'Europa".
Bosch ha destacat que el govern espanyol sempre va en direcció contrària a Catalunya, en un
exercici on es recaptaran 4.300 milions d'euros més en concepte d'impostos la transferència a la
Generalitat disminueix amb 560 milions d'euros menys. El portaveu republicà a més ha recordat
que "l'incompliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'inversió en infraestructures ens
indigna especialment".
Per això, el diputat republicà diu que "hem d'anar a buscar un estat propi, la independència, una
república catalana per tenir un món millor i honorar als que ens van precedir i perquè els nostres
fills no ho tinguin pitjor que nosaltres". També va participar de l'acte Jordi Solé, alcalde de
Caldes de Montbui i vicesecretari general de relacions institucionals i internacionals d'ERC, que
va assegurar que a Europa "ens estan mirant i admirant la nostra revolució".
Refundació de la secció local de Palau
Tant Alfred Bosc com Jordi Solé han estat a Santa Maria de Palautordera per participar de l'acte
de reflotament de la secció local d'ERC a aquest municipi del Baix Montseny i que va ser seguit
per unes 120 persones. En aquest sentit, el secretari d'organització del partit, Joan Rubiralta, va
demanar el suport de tothom perquè el seu objectiu a curt termini és "aconseguir l'alcaldia de
Santa Maria de Palautordera".
Per la seva banda, el president local, Enric Remil, ha dit que "avui és un dia important per la vida
política de Santa Maria de Palautordera. Ho és perquè al poble hi torna a haver una secció
d'Esquerra organitzada, amb una nova executiva, amb cares noves i amb gent disposada a
treballar pel poble i pel país". Va recordar que a Santa Maria de Palautordera, Esquerra
Republicana de Catalunya, ha tingut moments de tota mena i ara, "el nostre objectiu és tornar a
ocupar el lloc que li correspon a un partit de les nostres característiques".
També va intervenir el regidor de GdP-ERC a l'Ajuntament de Palau, Ramon Arabia, el qual va
fer un repàs de tota la feina que s'ha fet al consistori en diversos àmbits d'actuació i ha expressat la
ferma voluntat de continuar treballant pel país des del consistori.
Bosch ha destacat que el govern espanyol sempre va en direcció contrària a Catalunya, en un
exercici on es recaptaran 4300 M? més en concepte d'impostos la transferència a la Generalitat
disminueix amb 560 M? menys. El portaveu republicà a més ha recordat que 'l'incompliment de la
disposició addicional tercera de l'Estatut d'inversió en infraestructures ens indigna especialment
perquè sempre ens tiren la llei pel damunt aquells que tenint una majoria absoluta per fer i
canviar les lleis, les incompleixin constantment' - See more at:
http://www.esquerra.cat/actualitat/bosch-no-toca-no-es-pot-aguantar-aquest-ofec-a-catalunyalasfixia-social-i-abocar-nos-al-p#sthash.3YFVBlqT.dpuf

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/17818/estat-convida-marxar
Pagina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/17818/estat-convida-marxar
Pagina 2 de 2

