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Unió considera «legítim» el projecte de la Casa Gran del Catalanisme 

impulsat per Convergència, però no el podrà compartir «mai». A la 

ponència del seu 24è congrés, els socialcristians donen un cop de porta 

a la possibilitat de sumar esforços en la determinació d'Artur Mas de 

refundar el catalanisme, formalitzant les distàncies que ja havia 

expressat el mateix Josep Antoni Duran i Lleida, president del comitè de 

govern d'Unió. Però aquesta no és l'única diferència estratègica entre els 

dos socis de federació que el full de ruta dels socialcristians ha tornat a 

posar sobre la taula. El secretari general adjunt de CDC, Felip Puig, va 

qualificar ahir com a «desfasada» l'aposta desacomplexada que hi fa Unió 

perquè CiU contribueixi a la governabilitat de l'Estat. 

 

 

«Nosaltres no podrem compartir mai un projecte polític que tingui com a 

objectiu l'aglutinació en una única força de tot el catalanisme polític». 

Així de clara deixa Unió la seva negativa a prendre part en la Casa Gran 

de Mas. Els socialcristians defensen amb força a la ponència del congrés 

la seva personalitat pròpia com a eix vertebrador del seu projecte polític 

i rebutgen així l'entrada a la també anomenada refundació del 

catalanisme. «No compartim la tesi del partit nacionalista únic», 

sentencia el text. En coherència amb aquest postulat, UDC descarta la 



fusió amb CDC, que aquesta va establir com la «primera opció» en el full 

de ruta que van aprovar en el congrés del juliol. Unió es referma «fidel al 

seu ideari, als valors i posicions» fundacionals. I precisament, com a signe 

de les diferències que mantenen, admet que CiU viu i ha viscut «tensions 

puntuals». Per millorar-ne la relació, es mostra partidària de revisar «tot» 

el pacte de la federació. 

 

MINISTRES A MADRID 

 

Puntuals o no, les tensions internes van tornar a aflorar ahir. El secretari 

general adjunt de Convergència, Felip Puig, va discrepar obertament de 

l'aposta permanent d'Unió d'entrar al govern espanyol per defensar els 

interessos del país, un dels eixos centrals de la ponència dels 

socialcristians. Puig va opinar que alguns aspectes del text estan «una 

mica desfasats en el temps», perquè el govern espanyol «no dóna gaire 

peu perquè CiU es pugui comprometre amb qualsevol govern estatal que 

no estigui disposat a reconèixer que ara hi ha un nou Estatut». La 

resposta del secretari general d'Unió, Josep Maria Pelegrí, no es va fer 

esperar. «Ell no s'ha llegit la ponència», li va etzibar. I va reptar els 

partits catalanistes a renunciar públicament a defensar els interessos de 

Catalunya des de totes les instàncies possibles: «Des d'on sigui.» La tesi 

d'Unió és que fins ara tan sols hi ha hagut ministres catalans a Madrid, 

però el catalanisme «no ha col·laborat en la governabilitat de l'Estat». 

Els socialcristians advoquen, així, per entrar a La Moncloa si aquesta és la 

via per defensar el seu «ideari». «Si CiU formés part ja del govern de 

l'Estat, si s'haguessin donat les condicions imprescindibles perquè fos 

així, no estaríem vivint la situació que vivim avui», va assenyalar Pelegrí. 

Ara bé, el número dos d'Unió va rebutjar decantar-se per un hipotètic 

pacte amb el PSOE o el PP: «Quan hi hagi les condicions, contestarem». 



Amb Madrid igualment en el punt de mira, Unió declara la voluntat de 

continuar fent «pedagogia» a l'Estat com a via per «servir» el país, en 

contra del que van convenir els convergents al congrés del juliol. 

 

CONTRA ELS RADICALISMES 

Unió també referma la seva aposta per la centralitat. En el full de ruta 

rebutja implícitament l'aposta de CDC de situar el dret a decidir com a 

centre del catalanisme i argumenta que CiU no ha de participar en 

«actituds radicals» ni «estratègies volubles» que confonguin els electors. 

«Rebutgem qualsevol posició que exclogui aquesta centralitat o que 

pugui crear divisió en el conjunt de la societat catalana», resa el text. 

Encara més, deixa anar per als bons entenedors que cap de les dues 

formacions «no té dret a apropiar-se» de la federació. És també amb la 

centralitat com a eix que els socialcristians defensen CiU com 

l'alternativa al tripartit. Perquè, segons el seu criteri, el PSC, ERC i ICV-

EUiA l'han abandonada amb les seves polítiques. Pel que fa al nou 

sistema de finançament, Unió exigeix el compliment «íntegre» de 

l'Estatut «sense excuses ni dilacions». 


