
Pelegrí i Puig se les tenen per la possible entrada 

de CiU al Govern central 
 

El convergent adverteix a UDC que ara és una opció "desfasada" 

 

TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 10.09.08 

 

Unió i Convergència se les tornen a tenir, aquest cop per la possible 

entrada de CiU al Govern. És un vell motiu de picabaralla entre els socis 

de la federació nacionalista. I com que en les últimes crisis van decidir 

optar per adoptar pactes en fals que es van limitar a aparcar debats 

incòmodes, la discrepància segueix latent i s'activa de tant en tant. En 

aquesta ocasió, l'origen del rebrot és el congrés que els democristians 

celebraran els dies 18 i 19 d'octubre. 

 

La inclusió en la ponència d'estratègia política d'Unió Democràtica d'una 

aposta decidida perquè CiU entri un dia, amb ministres, al Govern central, 

va encendre la metxa. El secretari general adjunt de CDC, Felip Puig, va 

ser l'encarregat d'aigualir les pretensions d'UDC. En declaracions a 

Catalunya Ràdio, va titllar de "desfasades en el temps" algunes de les 

tesis que el partit de Duran debatrà en el seu conclave. 

 

Fonts nacionalistes van precisar que es referia a una entrada ara al 

Govern. "La conjuntura i el plantejament de José Luis Rodríguez 

Zapatero no donen gaire peu que CiU es pugui comprometre amb 

qualsevol Govern que no estigui disposat a reconèixer que hi ha un nou 

Estatut, un nou finançament, uns nous compromisos als quals ningú està 



donant resposta", va dir Puig. "Disposats a col·laborar amb els 

governants espanyols, sempre. Però sempre que se'ns tingui en compte i 

que es respecti Catalunya", va proclamar. 

 

REPTE A CONVERGÈNCIA 

 

Les paraules de Puig van disgustar el secretari general d'Unió, Josep 

Maria Pelegrí, que va replicar rotundament, desafiant CDC i la resta de 

partits catalanistes a afirmar si estan disposats a "renunciar" a la 

defensa dels interessos de Catalunya des del Govern central. Pelegrí va 

donar per fet que Puig parlava del que havia sentit dir: "No s'ha llegit la 

ponència". Malgrat que el democristià va donar a entendre que Unió no 

se cenyia necessàriament en la seva proposta a l'actual Govern central, 

no va deixar de defensar aquesta opció també en la conjuntura actual: 

"Si CiU ja formés part del Govern, perquè s'haguessin donat les 

condicions necessàries, no estaríem vivint la situació que vivim". 

 

Unió amenaça de revisar la totalitat del pacte 

amb CDC 
 

Els democristians tornen a rebutjar la fusió amb el seu soci 

 

EL PERIÓDICO 

 

Quan encara faltaven mesos per al congrés que Convergència 

Democràtica de Catalunya va celebrar el juliol passat, es van tornar a 

sentir les veus que de forma recurrent demanen que es revisin les 

relacions amb Unió. En el conclave, CDC va apostar per la fusió amb el 



seu soci. El plantejament molesta molt els democristians, sobretot, 

perquè el to convergent sempre ha estat el d'un soci majoritari que té la 

sensació, per dir-ho així, de ser el que porta el menjar a casa. 

 

Ara, a poques setmanes del congrés d'Unió, el soci minoritari li torna la 

pilota. Així ho va demostrar ahir el secretari general d'UDC, Josep Maria 

Pelegrí, que va advertir que Unió no és partidària de revisar parcialment 

l'acord que l'uneix al seu soci. "Si hi ha voluntat de revisar-lo, revisem-lo 

tot", va argumentar. La ponència d'estratègia política d'UDC subratlla, 

també per enèsima vegada en una pugna que fa tres dècades que està 

oberta, que el partit de Josep Antoni Duran Lleida no té intenció 

d'integrar-se a CDC, que conservarà la independència, i, fins i tot, que 

aquesta independència respon a la lògica històrica de la política catalana, 

que, segons el text, no es compliria si només hi hagués un partit 

nacionalista. 

 

Les reticències democristianes sobre aquest punt també s'han visualitzat 

amb el projecte de casa gran del catalanisme que defensa Artur Mas, i 

que Unió sempre ha vist amb recel, partidària com és que les 

peculiaritats ideològiques de cada força no es dilueixin en pro d'apuntalar 

l'eix nacionalista. 

 

L'AVÍS 

 

Pelegrí va afirmar ahir que Unió està "satisfeta" per la relació que manté 

amb CDC, però això no impedeix que les cartes quedin de cara cap 

amunt. N'és una mostra la ponència citada, que replica amb tot luxe de 

detall a la proposta de fusió de CDC: "La federació no és un punt de 

partida per a futures cotes d'integració, sinó l'instrument de 



col.laboració establert de mutu acord .... Unió manifesta la disposició a 

revisar i millorar tot el pacte de la federació en el seu conjunt si aquesta 

és la voluntat dels dos partits". Queda fet l'avís. 

 


