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El juny del 2009 se celebraran eleccions europees i els partits comencen 

a perfilar les seves estratègies. No són unes eleccions menors, tant pel 

pes que pot acabar guanyant el projecte europeu, com també perquè 

sovint són un test important de la salut electoral de les diferents 

formacions. Com informava ahir l'AVUI, a Convergència i Unió (CiU) 

s'obre pas una reflexió sobre la conveniència de repetir el 2009 la 

candidatura conjunta amb els nacionalistes bascos del PNB i els gallecs 

del BNG, els seus socis en l'aliança Galeuscat. El 2006 aquesta coalició 

va donar a CiU el seu pitjor resultat a Catalunya en unes europees: per 

primer cop va quedar en tercera posició darrere del PSC i el PP. El 

convergent Ignasi Guardans és des d'aleshores l'únic eurodiputat de CiU 

a Estrasburg. Minsa collita per a una formació que té inscrit al seu ADN la 

projecció de Catalunya a Europa. 

 

La reflexió interna a CiU coincideix amb un pèssim moment de les 

relacions entre les tres forces nacionalistes en l'escenari espanyol. Un 

cop més s'ha constatat que els objectius de Galeuscat, com en el seu dia 

els de la Declaració de Barcelona, fàcilment queden en paper mullat quan 

s'han de votar uns pressupostos a Madrid. Zapatero no ha aconseguit el 

sí de CiU, però, en canvi, n'ha garantit l'aprovació pactant amb el PNB i el 

BNG. Són decisions legítimes. Però contradictòries amb l'acció conjunta 

efectiva de les tres formacions nacionalistes. 

 

Si Galeuscat hagués actuat de forma coordinada al Congrés, com es 

proposava en la seva declaració fundacional de 25 de gener del 2006, el 

president espanyol no hauria pogut tirar endavant els comptes de 



l'Estat. Però succeeix que, malgrat compartir objectius, els tres socis de 

l'aliança nacionalista tenen legítims, i divergents, interessos propis. El 

PNB depèn dels socialistes a Vitòria per aprovar els seus pressupostos i 

el BNG hi cogoverna a Santiago. En canvi, CiU fa oposició a Barcelona 

contra un govern presidit per un socialista. Difícilment pot ser creïble una 

candidatura de tres forces polítiques, CiU, PNB i BNG, contra el 

centralisme de Zapatero quan dues d'elles hi mantenen sòlides -i 

efectives- aliances. I amb Galeuscat en punt mort en la política 

espanyola, sembla molt més difícil encara. 

 


