
Noves esmenes per un Estat propi tensen el 

congrés de CDC 
Tres agrupacions locals han tramitat propostes del sector 

independentista | Duran restringeix la seva presència pública per no 

interferir-hi | Els crítics d'Unió critiquen Pelegrí per negar la 

independència 
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El debat congressual de CDC està revelant una pluja d'esmenes de signe 

independentista presentades per aquest sector del partit. No responen a 

una estratègia conjunta i n'hi ha tant de redactades a títol individual com 

a través de la Plataforma per la Sobirania. Fins ara tres agrupacions locals 

de CDC han tramitat propostes del sector independentista perquè es 

debatin al congrés, que tindrà lloc al mes de juliol. Totes coincideixen a 

proposar que el dret a decidir incorpori una aposta per construir un Estat 

propi català. 

 

Reus i Sarrià - Sant Gervasi han aprovat esmenes treballades per la 

Plataforma per la Sobirania, que està liderada per Víctor Terradellas. I 

l'agrupació de la Dreta de l'Eixample ha donat via lliure a una altra que és 

una esmena a la totalitat a la ponència coordinada per Francesc Homs. 

Aquesta esmena, proposada per Ignasi Planas, remarca que l'Estat propi 

serà l'única sortida si la sentència del Tribunal Constitucional retalla 

l'Estatut. 

 

L'aprovació de les esmenes en les agrupacions locals és el primer pas 

d'una selecció. A partir d'aquí el ponent negociarà transaccions, i alguns 



dels esmenants estan disposats a fer-les. Però aquests contactes encara 

no han començat. 

 

En altres agrupacions les esmenes de signe independentista no han 

prosperat, com la que va presentar el conseller nacional Joan Fonollosa a 

l'Esquerra de l'Eixample. 

 

Mentrestant, el president del comitè de govern d'Unió, Josep Antoni 

Duran i Lleida, ha extremat la prudència per evitar interferir en el congrés 

de CDC, una qüestió delicada perquè un dels punts que s'hi debatrà són 

les relacions entre els dos partits de la federació. Duran ha restringit la 

seva presència mediàtica a Catalunya fins que hagi passat el congrés 

convergent, si bé manté la seva plataforma com a líder de CiU al Congrés 

i també la carta web setmanal dels divendres. En l'activitat diària ha 

donat més paper al secretari general democristià, Josep Maria Pelegrí. 

Aquest és qui ha informat en roda de premsa dels dos darrers comitès 

de govern d'Unió, el darrer celebrat dilluns passat en absència de Duran. 

Pelegrí es va desmarcar davant els periodistes de l'independentisme, 

recordant que Unió té un altre model d'Estat. 

 

El col·lectiu crític democristià El Matí va fer ahir un comunicat carregant 

contra aquestes paraules de Pelegrí. "Demanem als actuals òrgans 

directius d'UDC que en les seves declaracions públiques s'ajustin amb 

rigor a la doctrina del partit", va indicar. Segons El Matí, Unió aposta per 

la confederació, però pactada "sobre bases d'independència" . 

 


