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Unió deixa per
després del
24-M la votació
del full de ruta
a La direcció sotmetrà a consulta de la militància la seva
proposta el 14 de juny a Està oberta a negociar-la després

amb CDC si la federació es manté unida perl 27-S
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

La militància d’Unió votarà el 14 de juny el full de ruta que proposi la direcció
pel 27-S. El comitè de govern del partit va abordar
ahir formalment per primer cop el procés intern
que ha obert per actualitzar el seu projecte polític
nacional, i que es desenvoluparan al marge de les negociacions que mantenen
CDC, ERC i les entitats sobiranistes. El text que en
surti pot ser una base per
negociar, després, amb els
convergents, en cas que
mantinguin unida la federació per a les eleccions del
27-S, segons va aclarir ahir
el secretari general dels socialcristians, Ramon Espadaler. L’encaix, tanmateix,
pot ser complicat. CDC es
defineix com a “nacionalista”, i no “independentis-
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“Respectem el pas
de [...] Construïm.
No hi ha ningú
d’UDC en la gènesi
d’un nou partit”
Ramon Espadaler
SECRETARI GENERAL D’UNIÓ

ta”, però manté que es presentarà als comicis amb el
full de ruta per a la independència que acordin, almenys, amb els republicans, l’ANC i Òmnium Cultural. ERC va insistir que
hi vol “claredat”.
La consulta dels socialcristians es farà, per tant,
després de les eleccions
municipals. La decisió va
generar controvèrsia en la
reunió del comitè de govern, perquè hi havia dirigents partidaris de definir
el posicionament del par-

tit abans de les eleccions
del 24-M. La raó que justifica l’ajornament és que
els dirigents territorials
prefereixen centrar-se en
els comicis del maig sense
obrir el meló intern. En la
reunió d’ahir, no hi va ser
Josep Antoni Duran i Lleida per raons “personals”.
Espadaler serà el responsable de la proposta final que el comitè de govern haurà d’aprovar en
una reunió extraordinària
el 2 de juny. El secretari general va agafar personalment les regnes del document i va assegurar que
obrirà converses amb els
membres de la direcció i
també “més enllà”. “Treballarem els continguts en
funció de la diversitat que
tenim”, va assegurar. Segons fonts del comitè de
govern, en la reunió d’ahir
no es va entrar a debatre
el contingut de la propos-

Surroca, Font, Espadaler i Ortega en la reunió d’ahir del comitè de govern d’UDC ■ ACN

ta, ni en la possibilitat que
se sotmeti a votació al costat d’una altra opció, com
ho podria ser la independència, en cas que la direcció no faci el pas.
Les incògnites sobre
procediment, inèdit a les
files socialcristianes, les
resoldrà Joan Cañada,
president de la intercomarcal de Girona i director de l’operatiu del 9-N.
Serà l’encarregat de redactar el reglament. El
consell nacional l’aprovarà el 18 d’abril.
De fet, la decisió presa
sobre el 9-N en el consell

nacional va sorgir fruit
d’un pacte dels de Duran
amb el sector sobiranista.
Llavors Unió va advocar
pel sí a la primera pregunta i va donar llibertat de
vot a les seves bases en la
segona. El sector independentista del partit que encapçala Antoni Castellà té
dirigents al comitè de govern, començant pel secretari d’Universitats de
l’executiu d’Artur Mas, de
manera que la proposta
que en surti serà probablement negociada.
En paral·lel, Construïm
es va registrar al Ministeri

de l’Interior com a partit
polític. Espadaler, però, va
desvincular d’Unió la
transformació de la plataforma centrista de Duran
en una formació política.
“No hi ha ningú d’UDC en
la gènesi d’un nou partit”,
va assegurar.
Sobre la taula del comitè de govern també hi havia l’acord tancat amb
CDC perquè Anna Erra sigui la candidata de CiU a
Vic i no el candidat socialcristià. Espadaler va remarcar que Unió va prioritzar no trencar amb el
seu soci de federació. ■

Mas destaca l’empremta
de Català, Espinàs i Rodés
Redacció
BARCELONA

Emotiva entrega de la medalla d’or de la Generalitat a la supervivent dels
camps nazis Neus Català,
a l’escriptor Josep Maria
Espinàs i al metge Joan
Rodés. Van rebre la màxima distinció del govern de
mans del president, que

els va posar d’exemple
dels que lluiten per la supervivència i deixen empremta. I que Catalunya
“pot fer una aportació
destacada dins del territori i també a la humanitat”.
Artur Mas va subratllar
“l’aportació democràtica”
de Catalunya al món.
Espinàs, que es va definir com “un home de fer

feines”, va fer una crida a
resistir “com el ferro per
aconseguir l’or que vol dir
la independència”. Rodés,
per la seva part, va compartir el reconeixement
amb la unitat d’hepatologia del Clínic i, en nom de
Català, la seva filla va dedicar el guardó a les lluitadores per la pau, la democràcia i la justícia social. ■
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