
Unió ancora al centre i reclama a CDC que no 

cedeixi al radicalisme 
 

• Demana als seus socis "serenitat" davant la possibilitat que el TC retalli 

l'Estatut 

• Afirma que avui no podria entrar al Govern perquè no confia en 

Zapatero 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 19.10.08 

 

Enarborant amb energia l'estendard de l'autoafirmació, Unió Democràtica 

va obrir ahir el seu 24è congrés amb un càntic a la centralitat política i 

una crida als seus aliats de Convergència perquè no es deixin arrossegar 

per la temptació del sobiranisme radical. 

 

El conclave democristià, que conclourà avui amb la reelecció dels seus 

principals dirigents, encapçalats per Josep Antoni Duran Lleida, se 

celebra en una escena política molt incerta. 

 

El quadro està emmarcat, en la part general, pel temor social que genera 

la crisi econòmica. I, en particular, per la incògnita que penja sobre el 

futur del lideratge del convergent Artur Mas a CiU i per la convicció que 

Duran Lleida no renovarà el seu compromís subaltern amb cap altre 

dirigent de Convergència que no sigui Mas. 

 

En el seu dia, després de la marxa de Jordi Pujol, Duran ja es va 

comprometre a contracor amb Mas. Però després d'aquest, o els 



convergents confien el lideratge electoral de CiU al cap democristià, cosa 

prou improbable, o Unió es considerarà alliberada de tota obligació amb 

els seus aliats dels últims 30 anys. 

 

SERENITAT I EQUILIBRI 

 

És en aquest marc i amb aquestes expectatives que el congrés d'Unió, 

reunit a Sitges, està presidit per la consigna de l'autoafirmació. El 

número dos del partit, Josep Maria Pelegrí, que avui serà reelegit 

secretari general, va subratllar en el seu discurs d'ahir als congressistes 

la consigna d'ancorar el partit al centre del tauler polític. Redundant en el 

missatge de la ponència estratègica que avui aprovarà el conclave, 

Pelegrí va prevenir contra qualsevol acció o presa de posició que s'allunyi 

de la centralitat, de la serenitat, de l'equilibri i de la moderació, o que 

pugui generar divisió en la societat catalana. 

 

LA LEGITIMITAT DEL TC 

 

Pelegrí no va esmentar en aquest punt l'ala sobiranista de CDC, però va 

quedar clar a qui anava dirigit el seu missatge preventiu. Per a mostra, la 

seva referència a un eventual afaitat de l'Estatut a càrrec del Tribunal 

Constitucional. El secretari general democristià va ser contundent: 

"Qualsevol acció o actitud que promogui l'agitació social i ciutadana 

sense tenir confirmat el sentit de la sentència pot ser una gran i greu 

irresponsabilitat". 

 

I encara va afegir: "La radicalitat i la desqualificació del Tribunal 

Constitucional, traient-li legitimitat, no ajudarà en absolut a resoldre la 

situació. La radicalitat mai ha estat el nostre espai. La radicalitat 



infundada porta a la frustració. Cosa que no treu que, si la sentència és 

desfavorable, hi haurà un abans i un després". 

 

Dies enrere, el convergent Oriol Pujol, portaveu de CiU al Parlament, va 

declarar que si el TC retalla l'Estatut, "alguna cosa es trencarà i 

Catalunya es veurà abocada a una contundent reacció política i social". I 

fa gairebé un any, el mateix Mas, en la presentació de la seva casa gran 

del catalanisme (que Unió rebutja), va reclamar un nou referèndum si 

l'Estatut és laminat. En aquella mateixa ocasió, Mas va renegar de fer 

pedagogia sobre la qüestió catalana a la resta d'Espanya, una altra 

oberta contradicció amb l'estratègia d'Unió. 

 

DESCONFIANÇA 

 

Pelegrí, igual que la resolució que avui aprovarà el congrés, va reafirmar 

l'aposta d'Unió per participar en la governació d'Espanya. Però va 

precisar que això, avui, no seria possible perquè José Luis Rodríguez 

Zapatero no els ofereix confiança i perquè el seu Govern, va assenyalar, 

no respecta els postulats ideològics ni el projecte nacionalista de la 

democràcia cristiana catalana. "Encara que", va postil.lar, "optem per 

seguir intentant entendre'ns". 


