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El secretari general d'Unió, Josep Maria Pelegrí, es va saltar ahir la 

consigna de silenci ordenada pel líder del seu partit, Josep Antoni Duran, 

per evitar escalfar el congrés de CDC. Pelegrí va assegurar que si hi 

hagués primàries a CiU per escollir els candidats, Duran hauria de ser qui 

encapçalés la llista. "Si haguéssim de fer cas a la votació i a la valoració 

de la ciutadania sobre els líders de CiU, el senyor Duran hauria de ser cap 

de llista", va argumentar, donant a entendre que guanyaria a Artur Mas. 

 

Pelegrí no es va oposar a les primàries i va opinar que "sempre és bo que 

hi hagi processos participatius". Seria una manera de tenir una més gran 

presència de dirigents d'Unió encapçalant llistes, segons el número dos. 

Al seu entendre, és possible que CiU no hagi tingut en ocasions els 

candidats "adequats" simplement per haver hagut de descartar persones 

només perquè són proposades per Unió. 

 

Actualment CiU es reparteix les candidatures en funció dels partits, i a 

Unió li correspon només el cap de llista a les generals. Duran ha estat 

durant mesos el polític català més ben valorat a les enquestes, però 

aquest primer lloc no s'ha reproduït en les eleccions en les quals el líder 



d'Unió ha encapçalat la candidatura. En les dues últimes generals CiU ha 

obtingut 10 escons, 13 menys que el PSC en els darrers comicis. 

 

Pelegrí no va voler fer ahir una proposta en concret sobre la celebració 

d'eleccions primàries i va matisar que pot haver-hi diferents maneres, 

persones i processos de tria dels caps de llista. "Ara per ara, el candidat 

d'Unió a la presidència de la Generalitat per al 2010 és Artur Mas", va 

insistir per no provocar una ruptura de la federació. "Sense cap tipus de 

dubte ni fissura", va acabar remarcant. 

 

El congrés d'Unió tampoc instaurarà les primàries, segons les previsions 

inicials de les ponències. La cimera democristiana, que tindrà lloc al mes 

d'octubre, debatrà sobre l'estratègia, els valors en la diversitat i la 

societat del benestar. No preveu tocar l'organigrama. 

 


