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Alfred Bosch: "La independència
de Catalunya no és un caprici, és
una necessitat i una urgència"
Més de 150 persones viuen en directe la presentació a Sant Celoni de la
campanya 'Votar és democràcia'
Alfred Bosch a Sant Celoni. Foto: Jordi Purtí

"La independència de Catalunya no és un caprici, és una necessitat i una urgència", així ho
assegura Alfred Bosch, diputat al Congrés d'ERC-CatalunyaSí, que aquest dilluns al vespre ha
estat a Sant Celoni per participar en un acte emmarcat dintre de la campanya 'Votar és
democràcia. Tots per #Unnoupaíshttp://www.votaresdemocracia.cat/)
(
', adreçada a enfortir i
ampliar la majoria social cap a la consulta independentista del proper 9 de novembre de 2014.
Bosch ha defensat que votar no és il·legal ja que no es fa res més que "pronunciar-nos sobre
una idea política. Dir que no ens deixaran votar és un comentari de criatura", tal com ha etzibat
Bosch, que no té cap dubte quan afirma que, per aquesta regla de tres, qualsevol dia "intentaran
prohibir els partits independentistes".
La campanya que han posat en marxa els republicans arriba en un moment molt important i
irrepetible que el diputat al Congrés ho exempleritza amb el fet que "som la primera generació
que ho podem aconseguir en democràcia. Ho devem a tots els que ens han precedit i que s'hi han
deixat la pell i han acabat a la presó, a les trinxeres, als camps de concentració, exiliats, perseguits
o afusellats. Nosaltres ho tenim més a prop que mai".
El recompte de les estelades a Sant Celoni
Trobant-se a Sant Celoni, Alfred Bosch no podia deixar passar l'oportunitat de referir-se al
recompte d'estelades per una parella de la guàrdia civil aquest dissabte passat. En aquest sentit
diu que admet idees per traslladar-les al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz i "si us
sembla bé el puc convidar a venir a Sant Celoni, acompanyat de la delegada del Govern, Maria
de los Llanos, a comptar-les ells mateixos. Aquestes coses no es fan i no pot quedar impune".
Bosch també ha justificat no haver fet una candidatura unitària per a les eleccions europees
perquè "des del primer moment tant la CUP com ICV van dir que no la volien i UDC tampoc no
ho veia clar".
L'acte l'han seguit prop de 150 persones que han empetitit la sala Bernat Martorell i s'ha tractat
del primer organitzat per ERC Sant Celoni des de les darreres eleccions municipals. Tal com va
dir Josep Alsina esperen que sigui l'inici del rellançament del partit a Sant Celoni amb noves cares
i nova gent que ho impulsin en aquest moment de transició nacional i, si pot ser, sense l'ensurt
viscut a l'inici de l'acte amb la lipotímia d'Enric Molla, just després d'haver presentat el convidat.

El públic omple la sala Bernat Martorell. Foto: Jordi Purtí
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