
Parlament ACTE CENTRAL DE CAMPANYA al Bages
Eloi Hernàndez i Mosella.

Bon vespre a totes i a tots,
companyes i companys, amigues i amics.

Les eleccions del proper 20 de novembre, a les Corts espanyoles, no són 
les nostres eleccions. Hi ha qui diu que a Madrid no se'ns hi ha perdut 
res. Per desgràcia, però, a Madrid se'ns hi ha perdut molt; se'ns hi perd 
massa, cada dia. I és per això fonamental que la veu independentista hi 
sigui, sòlida i amb força.

Ens amenaça una previsible majoria absoluta del PP. Un PP violent i 
reactiu contra el català i tot allò que ve de Catalunya. Un PP que ataca la 
nostra llengua, el nostre sistema educatiu, el nostre autogovern i la 
nostra Nació. Un PP que representa una dreta rància amb receptes 
miraculoses per sortir d'aquesta profunda crisi; una crisi que, no oblidem, 
és una crisi de sistema.

Fa unes setmanes, el Centre d'Estudis d'Opinió ens indicava que si a dia 
d'avui hi hagués un referèndum d'autodeterminació a Catalunnya, el 45 
% de les catalanes i els catalans votarien a favor de la independència; 
enfront d'un 24,7 % que votaria que no, i un 23,8% que s'abstindria. En 
aquests darrers anys, milers i milers de persones hem sortit al carrer i 
hem votat que sí a les diverses consultes populars que s'han fet arreu del 
país.
Les eleccions del dia 20 de novembre no són les nostres eleccions; però 
què hem de fer els independentistes? Quedar-nos a casa o no votar cap 
formació política és donar via lliure al Govern espanyol, i perdre la 
possibilitat de ser-hi i denúnciar cada una de les vegades en que 
sistemàticament, la previsible majoria del PP ens esclafarà com a Nació. 
El dia 20 de novembre, la candidatura aglutinadora d'ERC-Reagrupament 
i la plataforma Catalunya Sí serà la única força política independentista 
que anirà a Madrid amb l'objectiu clar de la independència de la nostra 
Nació. Aquesta veu la faran sentir des del Congrés els companys Alfred 
Bosch, en Joan Tardà i la resta de candidats escollits. Des del Congrés 
ajudaran a internacionalitzar el conflicte democràtic català, utilitzant 
l'altaveu que suposa el Parlament de l'Estat, i vetllaran per reclamar allò 
que Catalunya necessita i denunciar totes les agressions que reberem.

I jo, com a representant del Bages a la candidatura del Congrés, 
treballaré per fer arribar les nostres reclamacions i fer sentir la nostra 
veu a través de l'Alfred Bosch. Per què al Bages també tenim reptes 
importants que ens els decideixen des de Madrid:

• Un dels principals problemes ambientals del país el tenim a la 
nostra comarca, consistent en la problemàtica amb el runam salí i 
tot el què se'n deriva. Per això cal impulsar un Pla de recuperació 



integral i de dinamització de la Conca del Llobregat, que tingui com 
a eix central la gestió i solució del problema dels runams salins al 
Bages i que ofereixi les alternatives socials, econòmiques i 
ambientals que permetin fer una gestió assenyada i definitiva 
d’aquest assumpte, desvinculant definitivament el 
desenvolupament local i comarcal de la zona del manteniment 
d’una explotació en condicions ambientals i socials pròpies de 
mitjan segle XX. Cal continuar la feina impulsada pel company Joan 
Tardà que ha treballat molt sobre el tema i ha aconseguit un 
important finançament per començar a solucionar la problemàtica.

• Ens cal una forta inversió a l'Eix Llobregat, l'E-9, una via de 
comunicació que suposa l'obertura i connexió de la Catalunya 
central amb Europa i que està en unes condicions de no 
desdoblament parcial, i que és el màxim exponent de la manca 
d'infraestructures i inversió estatal que pateix la nostra comarca.

• Cal apostar pel desenvolupament del Bages i invertir en la xarxa 
ferroviària, impulsant la mobilitat de passatgers en zones que al 
segle passat ja hi arribava el tren, com Sallent, Súria i Santpedor.

• Cal denunciar la deslleialtat de l'Estat espanyol envers els 
Ajuntaments que comporta, entre d'altres coses, una situació 
precària de les finances municipals, i un escanyament constant dels 
Ajuntaments del país.
La irresponsabilitat i error del Govern espanyol en el pagament de 
les bestretes en concepte d'aportacions als Ajuntaments, ha fet que 
aquest hagi reclamat als municipis de la Catalunya Central més de 
27 Milions i mig d'euros dels anys 2008 i 2009, que seran retallats 
en els propers anys de les aportacions que rebran els nostres 
Ajuntaments.

Així doncs, cal una Reforma de la Llei d'Hisendes Locals que garanteixi 
un finançament òptim per oferir uns serveis bàsics de qualitat per a tota 
la ciutadania amb independència de la dimensió dels municipis. Hem 
d'exigir un sistema de Concert Econòmic que ens redueixi i equilibri un 
dèficit fiscal històric i abusiu.
Només ERC-RCat-CatalunyaSí és la garantia que el Pacte Fiscal que 
reclamem sigui, realment, el Concert Econòmic. El Pacte Fiscal és cada 
vegada que el Govern de la Generalitat negocia un sistema de 
Financament amb el Govern espanyol. Nosaltres no parlem d'això: 
nosaltres parlem d'un Concert Econòmic que ens permeti recaptar, 
gestionar i liquidar tots els tributs. En definitiva, el què nosaltres 
reclamem és la independència fiscal com a primer pas per obtenir la 
independència política.

Tota aquesta responsabilitat no la podem deixar en mans dels companys 
“pactistes” de CiU, encapçalats per un Duran i Lleida que es mostra 
obertament contrari a la independència de Catalunya, que anteposa 



constantment els interessos econòmics als de país, i que aposta per una 
entesa PP-CiU plantejant, fins i tot, la possible creació d'un Govern 
espanyol d'unitat on ell també hi seria present.
Evidentment, tampoc podem confiar amb un PSC diluït dins el PSOE.

Els diputats catalans a Madrid han de ser persones fermes de convicció i 
compromeses amb el país i la seva llibertat.
Les del dia 20 no són les nostres eleccions. Les nostres veritables 
eleccions seran les de la República catalana, sobirana, lliure i europea. El 
dia 20, però, l'independentisme ha de ser fort a Madrid. Per 
responsabilitat, el dia 20, votem independència.

Moltes gràcies. 

-- 
Eloi Hernàndez i Mosella
http://blocs.esquerra.cat/eloi-fonollosa
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