
Unió refreda el furor sobiranista de CDC que el 

PSC usa com a munició  
• Els socialistes adverteixen que Convergència persegueix els vots d’ERC 

per pactar amb el PP 
• Els democristians aconsegueixen que CiU es fixi la crisi com a prioritat 

sense renunciar a les consultes 
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Unió i Convergència viatgen en el mateix cotxe, però circulen amb 

marxes diferents. No és la primera vegada que els passa –i menys en la 

qüestió sobiranista–, però aquesta vegada els socis de federació han 

decidit canalitzar els seus matisos buscant un lloc per a totes les 

sensibilitats. En un comunicat conjunt, CiU ha fixat la seva posició sobre 

l’auge de les consultes independentistes. Unió ha arrencat de CDC el 

compromís que la federació no impulsarà votacions i es marcarà com a 

prioritat la crisi econòmica. I CDC ha aconseguit d’Unió el compromís de 

respectar «en tot moment» l’autonomia dels grups municipals de CiU. 

Mentrestant, entre aquests equilibris s’hi cola el PSC, que ha atiat el foc 

al denunciar que tot és pura tàctica electoral. Una tàctica que als 

socialistes els permet empènyer CiU fora de la centralitat política. 

 

La primera executiva conjunta de CiU després de l’estiu, marcada pel 

debat sobiranista, no va accentuar els «matisos» que Artur Mas i Josep 

Antoni Duran Lleida havien reconegut que existien entre CDC i UDC en 

l’assumpte de les consultes. Sí que va evidenciar, no obstant, que el 

principal punt que separa els socis és que l’un, Convergència, acull el 

tema amb simpatia, i l’altre, Unió, no. Però a tots dos els incomoda 



electoralment. Per diluir les diferències, tots dos partits van optar per 

subratllar allò que els uneix: el dret d’autodeterminació que les dues 

formacions defensen en els seus estatuts. 

 

AUTONOMIA I LEGALITAT / A partir d’aquí, la voluntat de Mas 

d’«acompanyar» els regidors nacionalistes que s’embarquin en consultes 

secessionistes va quedar plasmada en el document amb la tancada 

defensa de l’autonomia municipal. D’altra banda, l’empremta 

democristiana es nota quan el text adverteix que estaria «fora de la 

legalitat» que els consistoris convoquessin els referèndums. I, sobretot, 

quan l’últim punt intenta explicar els motius de l’auge de 

l’independentisme. 

 

La federació rebutja que iniciatives com la d’Arenys de Munt responguin 

únicament a l’excitació de sectors sobiranistes i intenta vincular el 

fenomen a la gestió del tripartit. Afirma que les consultes poden 

«canalitzar» la desafecció política. «La situació es veu agreujada per la 

falta de lideratge i la inexistència d’una posició comuna en l’actual 

Govern de la Generalitat», afirma el document. En definitiva, els 

democristians van aconseguir que el cotxe sobiranista posés el fre, però 

els convergents es van assegurar que el vehicle no es calés. 

 

Falta saber si tots n’han pres nota en un partit i en l’altre. L’executiva 

nacionalista se n’assabenta amb una entrevista del dirigent de CDC David 

Madí al diari Avui. El cap de les campanyes electorals de Mas hi deixava 

anar un seguit de proclames secessionistes, com ara que «la 

independència només la portarà Convergència». Hores després, Duran 

defensava que la crisi és la prioritat. 



 

Contradiccions com aquesta serveixen per construir el discurs del PSC, 

còmode en la seva tècnica d’explotar les calculades oscil·lacions de CiU. 

El secretari d’organització dels socialistes, José Zaragoza, va definir la 

situació: «CiU busca vots independentistes per després entendre’s amb 

el PP». El PSC entén que el furor sobiranista de Convergència va 

encaminat a esgarrapar vots del sac d’ERC per aconseguir prou força per 

impedir, amb l’ajuda del PP, un tercer tripartit. 

 

ESCORAR L’ADVERSARI / Fins i tot algunes fonts socialistes asseguren 

que CiU ha contactat amb sectors tradicionalment afins de l’empresariat 

català per convèncer-los que el seu flirteig amb l’independentisme és 

pura estratègia electoral. De moment, la del PSC és presentar el seu 

adversari com una força radicalitzada que ha abandonat l’espai central de 

la política catalana. I els socialistes encantats de donar-los algunes 

empentetes.  

 


