
La marxa de Brussel·les fa aflorar discrepàncies 

sobiranistes entre CDC i Unió i dins mateix de 

Convergència 
Pelegrí constata que la independència no és un compromís electoral de la 

federació 

EMILI BELLA 

EL PUNT, 10/03/09 

 

La manifestació de milers de catalans de dissabte a Brussel·les ha 

evidenciat discrepàncies sobre sobiranisme entre Convergència i Unió i el 

PSC hi ha sucat pa. El secretari general d'UDC, Josep Maria Pelegrí, va 

recordar ahir a CDC que entre els compromisos electorals de la federació 

no hi figura la independència de Catalunya. Els socialistes van criticar la 

«deriva radical» dels convergents cap a posicions independentistes. 

Algunes veus de CDC es van desmarcar de la marxa. 

 

Després d'expressar el màxim respecte per les persones que van 

participar en la marxa pel dret a decidir i perquè Catalunya esdevingui un 

estat dins la Unió Europea, Pelegrí va apuntar que la independència no és 

un compromís electoral de la federació i va optar per carregar contra el 

«doble llenguatge» d'ERC, que va participar en la manifestació mentre 

que la secretària davant la UE del govern del qual forma part, la socialista 

Anna Terrón, «criticava la marxa». 

 

La manifestació, però, no solament va fer xerricar CDC i UDC sinó que va 

fer relluir diferències a dins mateix de Convergència. El partit va emetre 

un comunicat previ a la marxa per anunciar que la direcció i diverses 

agrupacions havien organitzat desplaçaments fins a la capital europea i 



que Convergència no es podia quedar «al marge d'una expressió de 

catalanitat com aquesta». En canvi, l'alcalde de Sant Cugat, Lluís 

Recoder, puntualitzava que «oficialment», com a partit, CDC no 

participaria en la manifestació. Per la seva banda, fonts properes a Ignasi 

Guardans avançaven que l'eurodiputat convergent no participaria en la 

iniciativa, ja que prefereix actes «més positius» que una marxa de 

protesta pels carrers de Brussel·les. 

 

El viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, veu un «canvi significatiu» 

en el projecte polític de CDC i va posar ahir com a exemple la «presència 

important» de dirigents convergents a la manifestació. El partit d'Artur 

Mas hi estava representat pels diputats Jordi Cuminal, Albert Batalla, 

Carles Puigdemont i Rosa Fortuny, el responsable d'immigració, Àngel 

Colom, i el de relacions internacionals, Carles Llorens, a més del conseller 

nacional Alfons López Tena. També hi havia les regidores de 

l'Ajuntament de Barcelona Maite Fandos i Mercè Homs. A diferència 

d'ERC, CiU no hi va enviar el candidat a les eleccions europees, Ramon 

Tremosa. Per part dels republicans, hi havia Oriol Junqueras, els diputats 

Anna Simó, Pere Aragonès i Francesc Canet –a les Corts–, i els crítics 

Uriel Bertran i Rut Carandell. 

 

D'altra banda, l'executiva de ICV no va donar suport a la manifestació. 

L'eurodiputat Raül Romeva, candidat a la reelecció, sí que va ser sensible 

a les reivindicacions dels Deumil.cat, però tampoc no va anar ni a la 

marxa ni a la reunió amb eurodiputats de diversos països que 

l'organització va mantenir a l'eurocambra dijous per entregar una carta 

amb les seves demandes. 

 



Des del PP, la presidenta Alícia Sánchez-Camacho considera que CDC i 

ERC «estan duent Catalunya a una política de cranc: caminar cap enrere i 

viure dins la closca». La líder dels populars a Catalunya pensa que «CiU 

no pot pretendre liderar l'oposició amb projectes que no interessen la 

gran majoria de catalans». 


