
Els joves de CDC critiquen que Duran aposti per 

governar a Espanya 
TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 9.02.08 

 

La crida implícita a fer pinya que Artur Mas i Josep Antoni Duran Lleida 

s'han imposat fins a les eleccions del 9-M no ha impedit que el dirigent 

democristià sigui criticat amb duresa pels convergents pocs dies abans 

del començament de la campanya. La Joventut Nacionalista de Catalunya 

(JNC), que reuneix els joves de CDC, va clamar ahir contra Duran per les 

declaracions de dijous en què va afirmar que CiU està disposada a 

governar a Espanya, en rèplica a José Luis Rodríguez Zapatero, que va 

demanar als nacionalistes que precisessin les seves intencions. 

 

Ahir, el líder de la JNC va declarar a Efe que aquest col·lectiu "combatrà 

amb totes les seves forces qualsevol opció que contempli l'entrada de 

CiU al Govern espanyol". Encara que el to és diferent, ja que la declaració 

és un atac directe a Duran, subscriu els arguments mostrats per Jordi 

Pujol, que dimecres va considerar que CiU no ha de subscriure pactes de 

govern ni amb el PP ni amb el PSOE. Cuminal va subratllar que Duran no 

portarà la veu cantant: "El candidat pot tenir la seva opinió i mereix el 

nostre respecte, però la decisió la prendran els òrgans del partit". 

 

ELS RESULTATS 

Cuminal va afegir que tot s'aclarirà després de les legislatives, a la vista 

dels resultats. De fet, el desenllaç electoral marcarà, d'una manera o una 

altra, el congrés que CDC celebrarà de l'11 al 13 de juliol, en què 

s'espera un debat considerable, si bé es dóna per fet, excepte si hi ha 



una sorpresa, la continuïtat d'Artur Mas. No és tan clar si l'actual direcció 

i el repartiment del poder seguirà igual, i no faltarà qui qüestioni les 

relacions amb Unió i qui demani un pas endavant a favor de les tesis més 

sobiranistes. 

 

D'entrada, Convergència ja ha definit els qui dirigiran les quatre 

ponències a discutir en el conclave. La primera, titulada L'aportació de 

CDC a la refundació del catalanisme, tindrà com a president Francesc 

Homs; la d'Acció política: propostes i respostes, serà presidida per 

Meritxell Borràs. Lluís Corominas presidirà la ponència d'organització 

interna, titulada: La contribució de CDC a la Casa Gran del Catalanisme. 

Finalment, la de Regeneració i qualitat democràtica la presidirà Maite 

Fandos. 

 


