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INFORME DE GESTIÓ 
 
 
A l’hora de sotmetre l’informe de gestió del Comitè de Govern d’Unió 
Democràtica de Catalunya durant aquests darrers quatre anys, és necessari 
recordar el marc del 23è Congrés, celebrat a Viladecans els dies 16 i 17 
d’octubre de l’any 2004. 
 
D’entrada, vull recordar que va ser el primer congrés del partit celebrat després 
de 23 anys de govern de la Generalitat coparticipat per Unió Democràtica. Per 
tant... malgrat no poder donar satisfacció als interessats mals auguris dels qui 
pronosticaven la nostra partida de defunció, avui i en aquest marc Congressual, 
després de pràcticament 5 anys a la oposició és hora de dir que el pitjor ja ha 
passat, que el futur es nostre i el tornarem a guanyar !. 
 
En aquell moment, deu mesos després de constituir-se el primer govern tripartit 
format per socialistes, ERC i IC-V i EUiA, hi havia un debat polític obert en 
relació al nou Estatut de Catalunya –de fet, estava ja obert des de ben bé el 
final de l’anterior legislatura, en la pre campanya i en la campanya de les 
eleccions al Parlament de l’any 2003. 
 
Paradoxalment, quatre anys després encara estem parlant de l’Estatut. I 
subratllo paradoxalment perquè, a més, no ho estem fent en un sentit positiu i 
de satisfacció política pels resultats obtinguts i aconseguits. Després hi tornaré. 
 
 
EL PARTIT AVUI 
 
Vull començar, però, remarcant que tota l’acció política a la qual faré referència 
en aquesta memòria ha estat possible, també, gràcies a l’aportació i a la feina 
de persones que malauradament ens han deixat en aquests quatre anys. No 
puc començar el meu informe sense retre’ls un sentit homenatge i record i un 
profund agraïment per la seva contribució a la consolidació del nostre projecte 
polític, de la seva estimada Unió Democràtica de Catalunya. 

 
Estic parlant per ordre alfabètic de 
 
Batlle, Jaume 
Benet, Josep 
Cañellas, Anton 
Carrera, Joan (Bisbe) 
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Carrasco i Azemar, Mercè 
Casas i Devesa, Antoni 
Cuatrecasas i Contijoch, Llibert 
Domingo i Vila, Teresa 
Fàbrega i Vilà, Xavier 
Fernandez i Panisello, Armand 
Hermida i Lleixa, Egidia 
Lleida i Capdevila, Herminia  
Llorens i Alsina, Antoni 
Miró i Sabater, Josep 
Olivé i Ollé, Jaume 
Oró i Florensa, Joan 
Parramont i Oller, Lluís 
Peyra i Santvicente, M. Luisa 
Sentenach i Burgues, Martí 
Sospedra i Roca, Joan Antoni 
Vilanova i Font, Josep 
Vintró i Cervelló. Josep M. 
Xicoy i Bassegoda, Joaquim 
 
 
En l’inici de la meva intervenció en aquest punt del congrés del rendiment de 
comptes sobre l’acció del Comitè de Govern, pel que fa al partit he de fer una 
sèrie de reflexions sobre com ens trobem avui a Unió. 
 
Deixo constància que aquest és el primer congrés ordinari que fa el partit 
després de 4 anys de mandat, d’acord amb la modificació dels nostres estatuts.  
 
El nostre partit, Unió Democràtica, ha esdevingut en el present, i ha d’esdevenir 
també en el futur, l’instrument per fer arribar i  implementar el  nostre ideari en 
la nostra societat més pròxima. Ja sigui des de l’oposició o des del govern, 
l’objectiu és sempre el mateix: intentar estendre la nostra manera de pensar, 
els nostres principis, els nostres valors... 
 
En aquests darrers 4 anys aquesta tasca l’hem feta des de l’oposició al 
Parlament de Catalunya, i al Congrés dels Diputats i al Senat pel que fa a les 
Corts espanyoles. No ha estat així en la totalitat de l’àmbit  municipal català. 
Hem assolit importants quotes de representació, i hem sabut també conservar 
alcaldies importants, i aconseguir-ne d’altres. Després ja valoraré els diferents 
comicis electorals d’aquest període. 
 
Ara m’interessa avaluar el nostre partit internament. En concret, com 
funcionem. En el passat mandat ens vam proposar dinamitzar el funcionament 
intern. Volíem i buscàvem la professionalització de la vida interna del nostre 
partit.  
 
Un fet important, de transcendència també històrica per al nostre partit, ens 
ajudarà de manera extraordinària a aconseguir-ho, potser no ben bé encara del 
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tot, però poc hi falta. Estic parlant de l’adquisició de la nova seu d’Unió 
Democràtica al carrer Nàpols de la ciutat de Barcelona. Crec que té una 
significació i una càrrega simbòlica molt important i transcendent. La seva 
ubicació molt a prop del Parlament de Catalunya, la seva distribució, la seva 
estructura han estat cabdals per dinamitzar i ser més àgils en la nostra funció 
de la seu nacional. La unificació de les seus ha comportat la racionalització de la 
nostra estructura nacional, dels serveis i, en definitiva, una major eficàcia i 
eficiència.  
 
A tots nosaltres, a tots!, aquest fet ens ha de fer sentir orgullosos d’Unió!, va 
ser la millor forma de celebrar els nostres primers 75 anys juntament amb el 
magnífic sopar d’aniversari al Palau Nacional de Catalunya  ! 
 
Aquesta, però, no ha estat  l’única  notícia en aquest sentit. També, en aquest 
mandat,  la Intercomarcal de Girona ha adquirit un local en propietat, al qual 
dedico exactament els mateixos tributs i les mateixes característiques que a la 
seu central. 
 
Pel que fa a la dinàmica interna, em resulta procedent apuntar un punt 
d’autocrítica en relació al dèficit de no haver aconseguit dinamitzar les 
comissions del partit, tal i com ens havíem proposat. Malgrat això, sí que he de 
fer un reconeixement a persones i a comissions del partit per la seva constància 
i tenacitat a superar les dificultats. Han estat voluntarioses i constants en les 
reunions i en el debat dels temes i de propostes del seu interès. 
 
Vull fer una referència especial, sense deixar de tenir en compte cap altre equip 
especialitzat, a la Unió de la Gent Gran, pel seu dinamisme i presència constant 
en la vida del partit. Us dono les gràcies per la vostra aportació, la d’abans i la 
d’ara. També a la Unió de dones, per la seva contribució a l’actual moment 
social en el seu àmbit, al qual des d’Unió no deixarem de donar-hi la màxima 
atenció. Em refereixo a aquesta taca de la nostra societat que és el 
maltractament de la dona. 
 
Una altra referència especial per a la Unió de Joves, que ha sabut emprendre el 
camí de la renovació, en quantitat i en qualitat, garantint el relleu del partit. 
Agraeixo especialment la seva participació ferma i vigorosa, compromesa, en 
l’última campanya electoral fent costat al nostre candidat, Duran i Lleida. 
 
També vull destacar una activitat del partit –d’àmbit multisectorial i 
multiterritorial- que va ser proposada pel president del Comitè de Govern en el 
marc de la celebració del nostre 75è aniversari. Parlo de la campanya 
“ESCOLTAR CATALUNYA”, que ens ha facilitat aportacions intel�lectuals força 
interessants i una gran experiència, i que de fet forma part del nostre estil de 
fer política, del nostre tarannà: escoltar, dialogar i intercanviar opinions per 
anar endavant. 
 
El contacte amb multitud de persones arreu de Catalunya, de diversos sectors, 
de diverses condicions, de diverses procedències i de diversos pensaments ha 
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enriquit enormement Unió Democràtica de Catalunya. En faig un balanç força 
positiu i satisfactori. 
 
Va ser una experiència gratificant, una activitat, un compromís, digueu-li com 
vulgueu, que volem tornar a iniciar en les propers mesos, arreu del territori una 
altra vegada, per escoltar els comentaris, les crítiques, les valoracions dels 
ciutadans i de les ciutadanes del nostre país, i fins i tot per saber què pensen 
de nosaltres.  
 
Vull parlar-vos també, en un dia com avui, de l’estat d’ànim del militant, i també 
–per què no?-, dels simpatitzants d’Unió. Crec sincerament que puc afirmar 
sense equivocar-me que avui està/estan molt més compromesos amb Unió 
Democràtica que mai. Hi ha moltes raons: 
 

• La identificació plena amb la diagnosi  que fem des d’Unió de l’estat de la 
societat, i la necessitat –que proclamem i practiquem- de la presència 
d’uns valors i d’una determinada manera de fer política. 

• El lideratge indiscutit de Josep Antoni Duran i Lleida, el nostre president 
del Comitè de Govern. 

• L’actualitat del missatge del nostre partit i el convenciment que podem 
ser un instrument decisiu de futur. 

• El desacomplexament progressiu provocat per l’encotillament en què es 
trobaven determinades persones del nostre partit en l’àmbit municipal. 

 
Aquestes reflexions, i d’altres, ens fan apostar decididament i radicalment per 
Unió Democràtica com a instrument polític de primer ordre i amb gran projecció 
de futur. Aquesta reflexió ens porta a demanar a tothom, als presents i als 
absents, la renovació del compromís amb el nostre projecte, un projecte polític 
que té una llarga vida i que ha marcat amb petjades fortes una trajectòria de 
patriotisme vers Catalunya i vers les persones que hi viuen. 
 
Volem exercir la nostra responsabilitat en aquest futur –que sempre és incert-, 
però volem contribuir al seu progrés. L’aposta per Unió és una aposta de futur i 
de valor segur! 
 
Vull fer també en aquest moment una reflexió particular sobre la nostra 
fundació, la fundació del partit, l’ Institut d’Estudis Humanístics, Coll i Alentorn”. 
Durant molts anys, des de la seva fundació, ha estat dirigida per un equip de 
persones amb un profund sentit d’Unió, del que som i del que representem. 
Han estat els encarregats i els responsables de vetllar i d’estudiar el nostre 
ideari, el nostre pensament.  
 
Ho han fet amb rigor, amb responsabilitat i amb sincera generositat (moltes 
vegades tampoc exemptes de  dificultats i d’incomprensions). Han sabut, en el 
moment adequat, plantejar seminaris, reunions, editar publicacions, 
mereixedors dels més sincers reconeixements. Vull destacar-ne una com a 
exemple: el seminari sobre la “memòria històrica”, unes jornades excel�lents 
per la seva oportunitat, pel seu contingut, pels ponents i per l’organització. 
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També han estat els encarregats de la formació en el nostre partit. L’obra més 
emblemàtica han estat les sensacionals escoles d’estiu, que any rere any han 
excel�lit en l’objectiu de ser un punt de trobada, de reflexió distesa, serena i 
ferma, en el paratge incomparable de la Costa Brava, a l’Empordà. 
 
Es mereixen que ara faci un públic reconeixement als seus noms, a les seves 
persones i a la seva tasca. Gràcies al pare Coll, a la Carme Dropez i a l’Ignasi 
Farreres, i a totes les moltes altres persones que els han acompanyat, a les 
quals demano que se sentin identificades amb aquests tres noms. Totes han 
contribuït a donar relleu polític i prestigi a la fundació del nostre partit. 
 
Sortosament no han quedat al marge de la tasca que han desenvolupat fins 
ara, ja que continuen aportant la seva experiència, el seu bon saber fer, la seva 
il�lusió i el seu patriotisme mitjançant el Consell Assessor de la fundació i 
ajudant igualment al projecte. Els he de reconèixer també la seva disposició i la 
seva col�laboració en la renovació de la direcció de la fundació, una renovació 
que, malgrat estar plena d’il�lusió, no tindrà fàcil assolir els èxits aconseguits 
per les persones que fins ara l’han dirigida.  
 
Deia que veig la militància i les persones més properes a Unió més motivades 
que mai per continuar el projecte polític que representem i que els nostres 
fundadors van crear. 
 
Aquest fet em fa ressaltar, com no podia ser d’una altra manera, l’alt grau 
d’activitat del partit en aquests quatre darrers anys. És possible que existeixin 
raons –potser principalment externes- que ho justifiquin, però el nostre partit 
ha estat molt viu i present en la nostra societat en aquests anys. 
 
Amb veu i vida pròpia, Unió ha estat partícip – no espectador- dels principals 
esdeveniments polítics, econòmics i socials de Catalunya: en l’elaboració i 
aprovació de l’Estatut, en el seu referèndum, en la celebració del nostre 75è 
aniversari, amb multituds d’actes arreu del territori, en la nostra activitat en la 
vida parlamentària al Parlament de Catalunya i a les Corts. Hem marcat criteri, 
per posar uns exemples, en la llei d’educació de l’Estat, en la llei de 
dependència, en la de la memòria històrica. Tot això ens ha permès tenir 
presència social i política arreu del territori, que els mitjans de comunicació ens 
han ajudat a difondre i als quals vull agrair la seva feina diària vers Unió 
Democràtica. 
 
També és mereixedora de reconeixement la tasca de tots i cadascun i 
cadascuna dels diputats i diputades al Congrés del Diputats, al Parlament de 
Catalunya, a les respectives diputacions provincials i dels membres d’Unió 
representants al Senat, que han estat peça fonamental de dinamització, de 
presència territorial i de responsabilitat en el si dels nostre partit. 
 
Em correspon també fer un agraïment sincer a totes les persones que han  
ostentat durant aquest darrers anys càrrecs públics o càrrecs de responsabilitat 
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en nom d’Unió Democràtica en qualsevol de les institucions, de qualsevol 
caràcter, del nostre país i de fora del nostre entorn. Persones, totes elles, que 
han estat el referent del nostre partit en aquella institució. A tothom, el nostre 
reconeixement i el nostre agraïment per la feina feta. 
 
No vull tampoc oblidar-me de tots els companys i companyes del Comitè de 
Govern que han contribuït amb responsabilitat i compromís que Unió 
Democràtica de Catalunya sigui el que és. Crec que, amb humilitat, l’equip de 
persones que ara fa quatre anys expressàvem la nostra il�lusió a dirigir el partit, 
ens podem sentir satisfets de la feina feta. Potser no hem fet, o no hem pogut 
fer, al cent per cent tot allò que ens vàrem proposar. Segurament ens hem 
equivocat, hem comès errors, fallades; probablement hem caigut en 
incomprensions vers alguns aspectes personals, polítics o territorials. 
 
Vull demanar disculpes pel que no hem fet bé o per allò en què ens haguem 
equivocat. 
 
Però estigueu segurs que l’única guia que hem tingut ha estat l’estel d’Unió 
Democràtica, el seu fonament ideològic i el seu compromís amb Catalunya i 
amb les persones. 
 
Gràcies amb sinceritat a tots vosaltres per les vostres aportacions i per la vostra 
fidelitat al partit. 
 
Deixeu-me fer també una referència específica a la permanent del Comitè de 
Govern, a totes les persones que dilluns rere dilluns hem estat portant la feina 
del dia a dia. Aquesta aparent rutina setmanal ha fet que puguem treballar en 
equip, tots junts en una sola direcció. Gràcies a tots, també, per la feina i per la 
dedicació. 
 
El nostre partit no seria el que és sense l’engranatge intern, les persones, que 
tots coneixeu, que són el suport administratiu i tècnic del partit. Per a tots i 
totes, el reconeixement del Comitè de Govern, per la seva contribució a que el 
partit pugui  desenvolupar les seves funcions i la seva finalitat. Sense vosaltres 
no seria possible. 
 
Finalment també vull expressar el meu agraïment més sincer a tota la 
militància, a tota, sense excepcions. Amb les vostres crítiques, amb  la vostra 
lleialtat, amb la vostra comprensió i amb les vostres aportacions anònimes de 
tots els que treballeu sense tenir un relleu públic, amb les vostres paraules i 
amb el vostre escalf heu facilitat el treball polític i l’heu fet agradable al Comitè 
de Govern. 
 
Una tasca feta en un entorn i en un ambient de família, de la gran família que 
és Unió Democràtica. 
 
De tot cor, moltes gràcies! 
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LES PRIORITATS A CATALUNYA 
 
 
En començar, he dit que tornaríem a parlar de l’Estatut. Així ho faig. 
 
Fa quatre anys en el debat estatutari, varem marcar clarament les nostres 
posicions en el procés que s’obria en la política catalana: 
 

1. Constatàvem, per una sèrie de raons, la necessitat d’un nou Estatut. 
2. Però vèiem que la nostra societat no identificava les seves necessitats i 

problemes amb la consecució d’un nou Estatut. 
3. Per tant, calia fer pedagogia del nou Estatut, com a instrument per donar 

resposta als problemes de la gent. 
4. Les prioritats que calia enfortir i/o millorar en el nou Estatut eren: 

 
� Nou sistema de finançament. 
� Blindatge de les competències de la Generalitat. 
� Intervenció de la Generalitat de Catalunya en la regulació de la 

immigració amb competències per al govern català. 
� La gestió de les infraestructures. 
� Un marc social i laboral específic per Catalunya. 
� El reforçament de la llengua. 
� La presència de Catalunya a l’exterior, en especial a la Unió 

Europea. 
� Els drets històrics. 

 
5. Dèiem que prioritzàvem el consens, no la unanimitat. 
6. Érem conscients que era CiU, qui tenia la clau per aprovar el nou Estatut. 

La nostra força parlamentària era decisiva. 
7. Expressàvem la nostra fermesa en el sentit que si el nou text no 

contemplava les nostres prioritats, no l’acceptaríem. 
8. Denunciàvem l’ interès exclusivament electoral de l’Estatut per part dels 

partits que formen el tripartit, i especialment per part del president 
Maragall. 

9. Advertíem que en cas de fracàs hi hauria un debat partidari per part de 
totes les forces polítiques per atribuir-se la culpa els uns als altres. 

10. Ens preocupava que tots plegats no acabéssim enganxats a la ratera. 
Dèiem llavors literalment: “Seria el fracàs nacional més contundent 
d’ençà de la recuperació de la democràcia”. 

11. Varem posar l’accent en el fet que calia tenir en compte que l’Estatut 
també s’hauria d’aprovar a Madrid , malgrat les promeses de Zapatero. 
Incidíem que no ens havíem de doblegar davant el govern de Madrid i 
que havíem de prioritzar les nostres reivindicacions. 

12.  I, finalment, varem fer una crida a tots els partits catalans per evitar el 
fracàs de l’Estatut 
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Que n’ha quedat, de tot això?. Malauradament, el balanç  no és positiu, gens 
positiu. Molt d’això ha quedat en un no res. Llastimosament tot ha quedat 
pendent.  
 
En aquell entorn del 2004 també debatíem sobre el projecte d’Europa, sobre la 
seva ampliació als països del centre i de l’est d’Europa, i sobre la nova etapa –
del nou pas- amb la nova constitució europea. Catalunya vol ser a Europa. I 
Unió vol ser en una Europa determinada, que és la que defensem. 
 
Des de llavors fins avui han canviat moltes coses, i molt, en el nostre entorn 
actual i més immediat. 
 
Socialment, el nostre país ha deixat de ser referència, a dins i enfora. Els nous 
temps han dut noves maneres d’entendre la societat, d’exercir la responsabilitat 
de la ciutadania en la comunitat, d’assumir el compromís col�lectiu de la recerca 
d’un major benestar, també col�lectiu. 
 
El relativisme, la despreocupació pels altres, l’excés de competitivitat i l’ 
increment de l’exigència i de l’autoexigència personal per ser el millor, el 
número u, han marcat petjada en la nostra societat. 
 
Si a aquest fet li sumem el de preferir el camí més fàcil i ràpid, obviant i 
rebutjant l’esforç, fins i tot la feina ben feta, i alhora fomentant l’ 
individualisme, confonent la laïcitat amb el laïcisme més exagerat, etc., tot això 
ens pot dur–com de fet succeeix- a una societat que no té mecanismes propis 
per estimular-se, per créixer socialment, per garantir els objectius que, 
actualitzats permanentment, sempre han fet progressar Catalunya i els 
catalans. 
 
Certament aquesta pèrdua –o si més no, deteriorament- dels valors, tant els 
personals com els col�lectius, no ens han ajudat a visualitzar quins han estat i 
quins són els nostres objectius, com a comunitat, i com a país. 
 
Evidentment aquesta situació, en la qual ens podem trobar en aquests 
moments, no s’ha produït de manera natural. Han estat decisives l’acció i 
l’actitud del govern del nostre país i també del govern de l’Estat. 
 
Ens governen uns partits que practiquen polítiques que es poden considerar les 
més antiquades d’Europa. No només en l’àmbit social, sinó també en 
l’econòmic, -quan no predomina la inacció, la passivitat- i també en l’àmbit 
cultural i en la política. 
 
Talment sembla que el principal objectiu dels governants del nostre país sigui 
adormir la nostra societat. D’aquesta manera, adormint el país, adormint 
Catalunya, el tripartit sap que es mantindrà en el poder, de fet l’únic objectiu 
actual de la seva acció política. 
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La política catalana té l’obligació, al meu entendre, de fer una profunda reflexió, 
i fer autocrítica sobre aquesta qüestió. No podem fer responsables de tots els 
nostres mals, al altres! 
 
A Catalunya les coses en aquests darrers quatre anys tampoc han estat 
exemptes de polèmica. No han estat fàcils! Alguns, però, han ajudat a fer que 
això sigui així. 
 
Deixeu-me continuar aquest capítol fent referència a uns fets anteriors al passat 
Congrés Nacional ordinari d’Unió Democràtica. 
 
El pacte tripartit, el primer amb Maragall i el segon amb Montilla, així com 
també el suport que els partits catalans (ERC i IC-V, EUiA) van donar a 
Rodríguez Zapatero en la primera legislatura l’any 2004 va justificar-se pel fet 
de donar una suposada garantia de governs plurals, d’esquerres, i en el cas 
català, de govern catalanista. 
 
Res d’això no ha passat en aquest temps. 
 
Ningú s’estranyarà si afirmo i repeteixo que l’activitat política catalana més 
transcendent d’aquests quatre anys de mandat de l’actual Comitè de Govern ha 
estat el nou Estatut d’Autonomia, i les eleccions, és clar! 
 
El nostre president del Comitè de Govern va ser el primer que va dir que aquest 
Estatut era fruit del tacticisme. Aquesta valoració política no era menor. No ho 
era en el seu moment quan va ser formulada, i tampoc no ho és ara, després 
de tot el que ha passat. 
 
Anem a pams! L’any 2003 Pasqual Maragall formula la proposta del nou Estatut 
com a instrument electoral en la campanya catalana d’aquest any. Recordo que 
Pasqual Maragall ja la va formular també en la campanya de l’any 1999. 
 
Just a l’inici del mandat d’aquest Comitè de Govern, s’estaven desenvolupant 
els treballs en ponència del contingut del nou Estatut, pensant en allò que el 
país realment necessitava per al seu futur. Abans ja n’he fet referència. 
 
Ara és un bon moment de fer autocrítica de la tramitació estatutària al 
Parlament de Catalunya. Certament no vam fer bé les coses. 
 
Cal recordar que hi havia un clima i un entorn d’excitació, de crispació, també 
de demagògia, a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. 
 
En el tràmit a les Corts espanyoles, apel�làvem a la normalitat i a la 
constitucionalitat del tràmit, i a la pedagogia com el millor instrument per donar 
resposta a la desinformació i a la falsedat. 
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Hem de tenir ben presents aquests fets i aquestes idees, sobretot pel que s’ha 
esdevingut després en el tràmit de la seva aprovació, en el referèndum, i en la 
seva aplicació. 
 
He dit abans, quan parlava de l’educació, que encara hauria de fer un altre 
comentari. Potser ho sabeu i ho recordeu, però crec que tinc l’obligació de 
deixar-ne constància. No sé si serà una constància que tindrà transcendència 
històrica. Crec que sí que la té per a la història d’Unió Democràtica de 
Catalunya. 
 
L’últim escull per l’acord final va ser l’article 21, l’article dedicat al Dret a 
l’Educació, amb majúscules. I vull destacar novament també en aquest apartat 
la intervenció d’Unió Democràtica. 
 
Era el dia 30 de setembre de 2005. Aquell migdia havíem tingut un dinar amb 
tots els diputats d’Unió, al qual ens hi va acompanyar en Duran. Havíem avaluat 
en quin punt, aquell migdia, es trobava l’acord o el no acord. Faltaven tres 
punts concrets i molts serrells en altres: el reconeixement de la comarca com a 
base de l’organització territorial de Catalunya, el finançament i l’educació. 
 
Les hores passaven, primer es va acordar l’àmbit de la comarca, i desprès, el 
finançament. Ja hi havia Estatut! No per a tots! Per a Unió no era possible 
l’acord. El dret a l’educació no estava resolt, no estava ben resolt per a 
nosaltres. 
 
Fixeu-vos si ja tenien l’acord, que tots els líders dels partits polítics es van 
tancar al despatx que el president de la Generalitat té al Parlament.  
 
Hi havia el president Maragall, l’Artur Mas, en Carod Rovira, en Saura...  Unió 
no havia acabat encara la feina. Varem negociar fins al final.  
 
Finalment vam aconseguir l’acord amb els negociadors del tripartit. El vam 
posar negre sobre blanc a l’ordinador. Vam imprimir el redactat i varem portar 
el paper al despatx del president, on hi havia tots els presidents dels grups del 
Parlament. Ara si havíem acabat la feina, ja hi havia acord sobre el nou Estatut 
per Catalunya 
 
Aquesta és la història. Aquest són els minuts finals abans de l’acord del nou 
Estatut. 
 
Després, va esclatar l’alegria, l’eufòria. Vam entrar al saló de plens del 
Parlament i vam adoptar l’acord. Ja teníem nou Estatut de Catalunya! 
 
 
Com va dir i escriure en Duran l’endemà a la seva carta web setmanal, la 
posició que vam defensar “era la defensa de la llibertat, la llibertat dels pares a 
triar escola, de la llibertat dels pares a donar, si ho volen, als seus fills, la 
formació religiosa i moral que creguin convenient i el dret que aquesta formació 



 11 

es garanteixi en qualsevol escola. Era també la defensa de crear escoles –
religioses o no- amb un ideari propi, i no –com feia el projecte- conceptuar 
aquest tipus d’escola com una concessió administrativa de la Generalitat, com si 
es tractés d’una concessió, d’una ITV.  
 
Ho vam aconseguir! N’estem molt orgullosos! 
 
Ara ens queda Madrid! Això ho dèiem l’1 d’octubre de 2005. Encara avui, 
podem afirmar exactament el mateix!! Encara ens queda Madrid!! 
 
Adverteixo que, lamentablement, Catalunya i els catalans  pateixen, encara 
avui,  les conseqüències del tacticisme de l’Estatut. Flac favor a Catalunya, flac 
favor als catalans 
 
Aquesta és la situació de la qual partíem el 30 de setembre de 2005. A partir 
d’aquí, han passat moltes altres coses, i tant! 
 
La tramitació al Congrés i al Senat no va fer res més que repetir el tacticisme 
amb què s’havia començat el procediment. En síntesi, cal destacar: 
 

1. Els primers que es desmarquen de l’acord són els socialistes catalans, 
que l’endemà ja van anunciar la presentació d’esmenes al text. 

2. Aquest fet cal acompanyar-lo de la constatació que mai els socialistes 
catalans, ni els diputats a Madrid, ni els diputats al Parlament, ni els 
dirigents van contradir o posar en qüestió cap dels manaments o de les 
imposicions del PSOE espanyol. 

3. Els partits catalans vam seguir cadascú amb el seu propi guió. Les 
mirades de reüll, les malfiances i les competicions per veure qui exigia 
més i qui cedia menys eren la sopa de la taula de cada dia. 

4. El PSOE mai va arribar a complir el seu compromís. Mai, potser,  hauria 
tingut el propòsit. Amb Zapatero o sense Zapatero, el PSOE de sempre, 
mai permetria que s’aprovés el projecte d’Estatut votat en el Parlament 
de Catalunya el 30 de setembre. 

5. El PP era i és, encara ara, aliè a la pròpia tramitació. Talment com si 
s’haguessin posat una bena als ulls i taps a les orelles i s’haguessin 
conjurat amb una sola consigna: passi el que passi, diguin el que diguin, 
nosaltres votarem NO! 
És igual el contingut, són igual les raons, és igual la història, és igual la 
Constitució, és igual la voluntat d’un poble; tot és igual, s’havia de dir 
que no i així va ser. 
 El recurs d’inconstitucionalitat del PP fa inviable avui qualsevol suport a 
aquest partit com a governant. 

 
Obvio, per raons de temps, els debats parlamentaris en el Congrés i en el 
Senat, tot aquest temps de reunions i de contra-reunions, de trobades, 
d’encontres i desencontres. Calia saber què havia pactat el PSOE amb algú, per 
pactar més! 
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Va ser una espiral que ens va portar a tenir un nou Estatut aprovat per les 
Corts Generals. I vull ressaltar que va ser sense cap lideratge del president de 
la Generalitat.  
 
Era el mateix Estatut amb el mateix contingut? No. Certament hem de recordar 
que l’Estatut que es va pactar a les Corts no era l’aprovat el 30 de setembre al 
Parlament de Catalunya . 
Vam defensar el nou Estatut i el seu contingut. Era diferent de l’aprovat el 30 
de setembre. Però era molt millor que el que teníem de 1979. 
 
A partir d’aquest moment, calia preparar-se i explicar a la ciutadania el seu 
contingut, per aprovar-lo en referèndum. Així va ser que Unió Democràtica va 
iniciar una defensa, per convenciment, no per maquillatge, del contingut del 
nou Estatut. 
 
Manllevo unes paraules del president del Comitè de Govern, quan deia que: 
“des que Convergència i Unió és federació, ha afrontat un parell de decisions 
polítiques de gran transcendència: el referèndum sobre el projecte de 
Constitució Europea i el projecte de nou Estatut i, en tots dos casos, Unió ha 
tingut posicions singulars que han acabat configurant-se com a decisió de CiU”. 
 
Ell ens feia una crida a la necessitat que Unió Democràtica intervingui més 
activament, no només en la política espanyola –que ja ho fem!-, sinó també en 
la política catalana. 
 
Ho subscric totalment i ho porto a reflexió en aquest informe de la memòria del 
Comitè de Govern perquè tots els compromissaris i tota la militància en 
prenguin consciència.  
 
“ Així ho farem!!”, deia ell. Així ho hem de fer!, hi afegeixo jo. 
 
Ni que sigui breument, s’escau fer ara una petita reflexió sobre el referèndum 
de l’Estatut. Quina posició tenia cadascú? Finalment CiU –Unió des del primer 
moment- opta per un sí desacomplexat, amb raons, amb entusiasme. De fet, 
crec que, sincerament vam abanderar i liderar la posició del sí en el 
referèndum. El PSC estava, d’una banda amb l’obligació del sí i, de l’altra, amb 
els símptomes de l’actitud i dels incompliments dels seus socis i amics del PSOE 
a Madrid. 
 
Recordem, a més, un govern desaparegut, sense idees, sense força, sense 
lideratge –com he dit abans.  
 
ICV-EUA, anava, com en tot el procés, de càrrega del PSC, cofoia i orgullosa 
d’haver fet un Estatut amb un capítol de drets i deures. Aquesta era la seva 
gran aportació a l’Estatut . Estaven satisfets, però res més. Anaven a remolc.... 
De fet, encara hi van ara. 
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Caricaturitzant la situació –a posteriori- era trist i lamentable veure com el 
tripartit, suportat per tres partits, al final, entre tots junts, no aconseguien fer-
ne ni tan sols mig! 
 
ERC va optar pel no i pel victimisme. Les seves raons tindria. Crec sincerament 
que va ser un error estratègic d’aquest partit. Va fer una aposta pel vot negatiu  
que l’igualava al PP, que també demanava el no. Segurament es pensava que 
podria capitalitzar en el referèndum de l’Estatut el que havia capitalitzat en les 
eleccions espanyoles del 2004. Volia també atribuir-se com a propis els vots en 
blanc, fins i tot els nuls, i probablement també l’abstenció. 
 
La conseqüència directa d’aquest irresponsabilitat va ser, com tots sabeu, 
l’expulsió dels principals càrrecs d’ERC –consellers i secretaris i directors 
generals- del govern de la Generalitat. Ara, van quedar a dins la majoria –per 
no dir tots- els càrrecs intermedis i de confiança i totes les persones que ells 
havien col�locat en l’àmbit no només de la funció pública, sinó de tota la 
Generalitat de Catalunya. 
 
ERC no va mesurar que el PP també va votar en contra del referèndum de 
l’Estatut. També era un no agressiu, sense sentit. Però el PP va intentar 
reaccionar i va afluixar la seva agressió per temor que el rebuig a la seva 
posició, el no, fos la causa d’un augment de vots afirmatius. 
 
El resultat final va ser la minsa participació, el reflex de la feblesa dels partidaris 
del no i de l’abstenció i la victòria contundent i majoritària del sí, malgrat – i ho 
repeteixo- la baixa participació. 
 
El 18 de juny de 2005 passarà a la història com un gran pas endavant per a 
Catalunya. Però també marca un punt que deixa ben clar que els catalanistes, 
els nacionalistes - digueu-ho com vulgueu- no hem sabut anar junts. 
 
Abans d’acabar aquest apartat, vull plantejar amb brevetat dues qüestions. La 
primera és que mai un govern de la Generalitat havia estat tan lligat de mans i 
de peus. 
 
La dependència i la subordinació del PSC al PSOE ja la coneixem. Però hem vist 
també que el PSC és al govern a lloguer d’ERC i d’ICV-EuiA. Vull fer una crida a 
aquesta reflexió pel fet d’aquesta supeditació dels socialistes catalans als dos 
partits minoritaris del govern. Per això tenim un govern de la Generalitat captiu 
dels interessos partidistes d’ERC i d’ICV.  
 
L’altra qüestió que us vull plantejar és la voluntat de deixar constància de les 
aportacions especialment satisfactòries d’Unió, en el marc de la federació de 
CiU, sobre algunes de les tramitacions parlamentàries d’aquests darrers anys 
com, per posar uns exemples, la llei de l’habitatge, el pacte nacional per a la 
recerca, la resolució final sobre la unitat en el finançament, el llibre quart del 
codi civil català, la llei de la Corporació Catalana i la llei de la violència de 
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gènere. Les nostres aportacions refermen la nostra aposta pel consens i pel 
diàleg, tot i que el nostre rol actual és el de l’oposició. 
 
Però el nostre full de ruta i el nostre pòsit ideològic no ens permet assumir de 
cap de les maneres el “tot s’hi val en política”. No tot s’hi val quan fas dels 
valors i dels principis el nostre principal actiu.  
 
 
LA NOSTRA ACCIÓ POLÍTICA EN L’ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL 
 
Crec que tots som prou conscients dels adjectius i dels qualificatius amb què 
podríem qualificar l’acció política del govern de l’Estat, i en particular la del 
president Zapatero. 
 
En general aquesta política no ha estat bona per a Catalunya. No ens hem de 
cansar de recordar les promeses incomplertes del president Zapatero vers 
Catalunya.  
 
Malauradament, però, aquesta acció, i a vegades la seva inacció, la seva 
passivitat, les seves reiterades i repetides actituds no són només responsabilitat 
del president del govern. Ell no ha estat sol en aquest viatge. 
 
Durant aquesta legislatura passada, a les Corts Generals ha estat acompanyat 
en tot moment per la voluntat i pels vots del partits que a Catalunya conformen 
el govern tripartit de la Generalitat. El PSC, ERC i ICV i EU-A han estat còmodes 
companys de viatge del president Rodríguez Zapatero i del govern del PSOE. 
 
Vull recordar aquella expressió del vicepresident econòmic del govern en relació 
als pressupostos de l’Estat: mai uns pressupostos de l’Estat s’haurien aprovat 
amb un cost tan baix pel mateix Estat.  
 
Dit d’una altra manera: mai a l’Estat li hauria sortit tant barat el vot favorable 
dels partits catalans (PSC, ERC i IC-V i EU-A), a canvi de tan poc! 
 
És a dir, el tripartit va votar els pressupostos de l’Estat a canvi de res! I de la 
mateixa manera ha votat a favor altres lleis i propostes encara que 
perjudiquessin Catalunya. 
 
 
L’ANOMENADA “LLEI DE LA DEPENDÈNCIA” 
 
Hem tingut exemples prou clars –i encara els tenim!!- d’aquesta actitud i 
d’aquesta entrega al PSOE i al govern de l’Estat. 
 
Un exemple que no ens hem de cansar d’explicar és l’anomenada i coneguda 
“llei de dependència”. Aquesta llei, no només no constitueix el quart pilar de 
l’estat del benestar, com va anunciar i prometre el president Zapatero, sinó que 
és el fracàs més absolut de la política social del govern socialista del PSOE. A 
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més constitueix també el engany més gran en l’àmbit més sensible de la nostra 
societat, com és el de les persones que, per diferents circumstàncies, es troben 
en una situació de dependència i no es poden valer pel seu compte. 
 
Com deia fa un moment, no tot s’hi val en política i pel que fa a una llei tan 
sensible com la de la dependència s’ha traspassat el fil roig de la decència 
política.  
 
És una legislació inacceptable per a Unió Democràtica. Ja ho vam anunciar en la 
tramitació i en el debat d’aprovació de la llei. 
 
Aquesta era una llei que s’havia de fer amb humilitat, des de la senzillesa, amb 
la major sensibilitat que pot tenir una persona, amb humanitat. Estem parlant 
d’aquella part de la nostra societat que ens ha de ser més propera, que és la 
més fràgil, la més sensible, la més humana. En canvi, aquesta és una llei que 
s’ha treballat i aprovat des del govern de l’Estat –amb el suport que va rebre- i 
que s’ha fet amb supèrbia, amb prepotència, des de la indiferència, i 
evidentment amb una absoluta manca de sensibilitat de cara a aquest col�lectiu 
de persones que, com deia abans, no es poden valer soles. 
 
Però no només això. Nosaltres ja ho vam dir. Aquesta era una llei que tenia tres 
defectes d’origen destacables. En té més, és clar, però vull destacar-ne tres. 
 
El primer és que la llei no recull totes les situacions de dependència. Hi ha 
persones que avui per avui es troben en una situació que els fa dependre d’una 
altra, i no estan, no es troben, incloses en la llei: la protecció de les persones 
amb discapacitat intel�lectual, amb problemes de salut mental, o els malalts d’ 
Alzheimer en la seva fase inicial.... Aquest fet és greu. 
 
El segon és que aquesta llei envaeix les competències de la Generalitat de 
Catalunya, concretament en matèria de serveis socials, dels quals la Generalitat 
ostenta la competència en exclusiva. Veiem aquí també, doncs, una voluntat del 
Govern de l’Estat de no respectar el marc competencial, de no respectar allò 
que li pertoca –en exclusiva i per llei- a Catalunya. 
 
I el tercer: aquesta llei suposava –i suposa- un greuge econòmic per a 
Catalunya i per als catalans. El diferencial de l’IPC al nostre país en relació a la 
resta de l’Estat, i l’establiment del cost del catàleg de serveis, fa que a 
Catalunya s’hagi de suportar un major cost per part de les persones que es 
troben en el seu àmbit d’aplicació i per part de la pròpia administració, que en 
altres territoris de l’Estat espanyol. Això representa, també, una clara 
discriminació per a Catalunya i per als catalans. 
 
Malauradament el temps no només ens ha donat la raó, sinó que, a més, ha 
incrementat la nostra preocupació i la necessitat de fer sentir la nostra denúncia 
pel fracàs que reporta aquesta llei per a la nostra societat. 
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Ens creiem en l’obligació d’insistir i persistir en la nostra lluita per modificar la 
llei, per millorar-la, per fer-la més justa, en definitiva, per fer-la més sensible al 
seu objectiu, i més respectuosa. 
 
Un darrer aspecte al qual vull fer referència, també preocupant, és el segrest de 
la llibertat de les persones i de les famílies que suposa aquesta llei. Hem 
denunciat, i ho continuarem fent, l’excessiu grau d’intervencionisme de 
l’administració i la intromissió en l’àmbit personal- però sobre tot, familiar- dels 
continguts de la llei. 
 
¿No ha de poder decidir la família com, quan, i de quina manera és millor cuidar 
i donar tractament a les persones que no es poden valdre pel seu compte? 
 
No haurien de ser els familiars més pròxims els que decidissin com i de quina 
manera volen tenir cura d’una persona en situació de dependència en el seu 
àmbit familiar? 
 
L’intervencionisme de l’administració, l’excessiu i creixent intervencionisme, no 
ho permet. En aquest cas és l’administració qui determina de quina manera cal 
atendre a una persona –el teu familiar!!- en situació de dependència. 
 
La denúncia –no nova- de les discriminacions i, en certa manera, de les 
privacions dels drets d’aquesta llei em porta -volgudament- a entrar a fer una 
incursió en l’àmbit del tercer sector, i a fer  també balanç de l’acció del Comitè 
de Govern en aquest mandat de partit de quatre anys. 
 
Hem fet, i fem, una valoració estratègica d’aquest sector i de la seva 
importància –relativa i absoluta- en el futur, en un futur molt pròxim. Des del 
nostre punt de vista, cal donar una importància transcendent a aquest sector 
pel que representa en el conjunt de la societat –des del seu vessant social però 
també econòmica-, pel que representa pels valors i actituds que ha de tenir 
Unió Democràtica en l’exercici de la política, d’acord amb el seu ideari. 
 
El creixent envelliment de la població amb l’increment de l’esperança de vida, la 
longevitat del conjunt de la societat del nostre entorn, també la influència dels 
fluxos migratoris –conjuntament amb altres factors- fan que des d’Unió 
Democràtica reclamem la constant atenció d’aquest anomenat tercer sector. Per 
nosaltres, pel que significa, té i tindrà tot el nostre suport i escalf. 
 
LLEI D’EDUCACIÓ 
 
No puc tampoc deixar de fer referència en aquest apartat de la política estatal a 
l’aprovació de la LOE (llei orgànica d’educació), per part de les Corts Generals. 
 
No vull deixar tampoc de repetir –com hem dit sempre des d’Unió Democràtica- 
que no és bo que qui arribi al govern, sigui el PP o el PSOE, canviï la llei 
d’educació. 
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El sistema educatiu de qualitat que defensa Unió Democràtica, i CiU, és 
incompatible amb aquesta pràctica política que ja sembla habitual en els 
dirigents de l’Estat.  A més a més, els informes sobre el sistema educatiu deixen 
ben palès que no anem bé.  
 
Val a dir en primer lloc que aquesta LOE aprovada no és la que Unió 
Democràtica hauria aprovat; som conscients que no vam poder modificar tot 
allò que volíem. No la vam votar a favor, tot i que vam aconseguir moltes 
millores. Vam fer un acte de gran responsabilitat, ja que les nostres millores 
han contribuït a garantir la continuïtat de les escoles concertades.  
 
A Catalunya aquesta llei també ha tingut conseqüències. Arran d’ella, a 
Catalunya s’ha pogut signar el pacte nacional entre el govern tripartit, els 
sindicats i els representants de les escoles de titularitat pública i també de les 
concertades. Nosaltres no vam ser a la foto, però, com si fos un mitjó, vam 
donar la volta al contingut del pacte, que inicialment s’havia plantejat per 
l’ànima sectària i partidista del govern tripartit. 
 
A casa nostra, ara es tramita una nova llei d’educació. Òbviament és una llei 
que portava la marca de la casa del govern tripartit i, pels seus continguts no 
agradava gens ni mica a ningú: ni als professors, ni als sindicats, ni als 
alumnes, ni als pares i mares, i tampoc a nosaltres. Des del nostre partit, el que 
hem de fer és construir un sistema educatiu de qualitat.  
 
Per cert, ens acusen de defensar un model exclusiu basat únicament en la 
defensa de l’escola concertada i de l’escola privada. Ens diuen que no tenim en 
compte l’escola de titularitat pública. 
 
Ai, que equivocats que estan! Si fos així, no existiria avui el model actual. I ja 
faria anys! Quanta demagògia maliciosa! Quanta mala fe hi ha en aquesta 
acusació incerta! 
 
Precisament, hem de reforçar l’escola de titularitat pública. I el seu professorat! 
Ens comprometem, des d’Unió, a treballar per aconseguir que aquest nou 
projecte de llei contempli i inclogui el respecte a l’escola de titularitat pública i 
al seu professorat. Ens comprometem a treballar per millorar la qualitat del 
sistema educatiu. Cal que aquesta futura llei resolgui els problemes que 
actualment té l’escola de titularitat pública. 
 
I en paral�lel, tampoc no hem renunciat a defensar els principis fonamentals per 
a la persona. Són drets que no es poden vulnerar tan fàcilment, i que nosaltres 
defensarem fins al final. 
 
La llibertat de l’ideari dels centres, la llibertat dels pares a escollir escola, la 
llibertat dels pares per triar l’educació que creguin millor per als seus fills! Són 
drets constitucionals i estatutaris! Déu n’hi do, no és poca cosa. 
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Crec sincerament que anem pel bon camí. Estem fent una gran feina de diàleg 
amb tot el sector, el públic i el concertat. I tots, sense excepció, valoren molt 
positivament la nostra tasca. 
 
En aquests moments, existeix una gran aproximació amb el PSC i una gran 
distància amb ERC i IC. Manquen encara, però, alguns serrells, algunes 
qüestions a les quals no renunciarem: l’organització de l’administració i la 
municipalització en el sistema educatiu no ens agrada perquè porta a la 
zonificació i això és una limitació a la llibertat d’escollir escola dels pares. 
 
Un altre aspecte sobre el qual tampoc no estem d’acord és en el procés 
d’avaluació del sistema. 
 
Certament no sé com acabarà el procés. Encara no hem decidit si hi votarem a 
favor o no. Si ho fem a favor, serà perquè haurem aconseguit garantir el 
compliment estricte de tots els drets que l’educació comporta. És imprescindible 
si realment volem afrontar el nostre futur amb cara i ulls, i sobretot amb 
garanties. 
 
Però també us he de dir que no ens tremolaran les cames si el projecte no 
contempla realment allò que nosaltres defensem per principis. 
 
Sabeu que des d’Unió Democràtica, en particular, i des de CiU vam demanar 
que cal un pacte d’Estat per obtenir i aconseguir un sistema educatiu de 
qualitat que sigui capaç de preparar els joves per al futur. 
 
És una qüestió molt important, però els interessos  partidistes del PP i del PSOE 
han impedit  que el pacte es pugui dur a terme. 
 
Ha estat una llàstima. Ara en podem veure les conseqüències.  
 
LLEI MATRIMONI HOMOSEXUALS I ADOPCIÓ 
 
El personalisme d’Unió Democràtica no ens ha fet perdre mai de vista la realitat 
social del nostre entorn. Una realitat que ha canviat durant aquests 77 anys de 
història del nostre partit i que ha estat acompanyada sempre, en els moments 
de llum, però també en els foscos pel nostre ideari, actualitzant-lo però 
mantenint sempre els nostres principis ideològics, nacionals i fundacionals. 
 
Hi ha, però, un aspecte que vull destacar del tràmit parlamentari de la 
legislatura en l’àmbit de l’Estat espanyol i que mereix comentari. Us vull parlar 
breument de la llei que regula els matrimonis d’homosexuals i de l’adopció. 
 
Que quedi clar que des d’Unió Democràtica respectem profundament la dignitat 
de la persona i, per tant, també de les persones homosexuals. 
 
Massa vegades s’ha dit i s’ha volgut fer veure que nosaltres, com a Unió 
Democràtica, estem en contra. No és cert. 
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Dit això, amb el mateix respecte que nosaltres tenim a aquesta realitat social 
inqüestionable, també volem dir que per a nosaltres el matrimoni, més enllà del 
fet religiós, té com a fonament la unió d’un home i d’una dona en el marc d’una 
institució secular que cal protegir. 
 
En relació a l’adopció, volem reafirmar el dret dels infants, que reclamen la seva 
protecció i que tenen dret a una família. 
 
Lamentem, des del nostre partit, el debat precipitat d’aquest qüestió tan 
important que posa de relleu la nul�la sensibilitat del govern.  
 
Això va passar a l’anterior legislatura a les Corts. Però el fil em porta ara a 
parlar-vos de l’anunci del govern de portar al Congrés dels Diputats els 
projectes de llei sobre l’avortament i sobre l’eutanàsia, amb la coneguda 
proposta de l’eutanàsia assistida . 
 
Hem de manifestar, en primer lloc, el respecte, profund respecte, davant 
d’aquestes qüestions. La direcció del nostre partit els dóna la màxima 
transcendència.  
 
Dur al Congrés pel seu debat una llei de tanta transcendència per a la societat 
en uns moments com els actuals és una manca de respecte a la ciutadania. 
Volen amagar la realitat, la crisi econòmica, que és la que avui preocupa més 
prioritàriament a tothom. 
 
Aquest és el govern frívol i irresponsable que avui per avui porta les regnes de 
l’Estat espanyol. 
 
LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
 
Malgrat l’afirmació constant que sempre hem fet que el PP i el PSOE 
representen el mateix per a Catalunya, i que quan són capaços de pactar entre 
ells dos, sempre ho fan contra Catalunya, que és qui hi surt perdent, en 
aquesta darrera legislatura en l’àmbit de les Corts espanyoles s’ha volgut 
reviure una etapa ja passada i teòricament superada. Les dues espanyes s’han 
revifat i per tant tornen a enfrontar-se. 
 
Amb la llei de la memòria històrica, el govern ha aconseguit això: ha recordat, 
ha actualitzat, ha tornat a posar damunt la taula que en una mateixa família hi 
conviuen els dos bàndols enfrontats, germans contra germans, territoris contra 
territoris. 
 
Sí que vull dir, però, que la responsabilitat de CiU, i en particular d’Unió 
Democràtica ha estat també exercida en aquesta ocasió. I ho dic amb 
satisfacció. Gràcies a la nostra posició i les nostres aportacions hem reconduït 
una llei que hauria pogut aprofundir i empitjorar encara més les ferides. Per 
desgràcia nostra sempre hem tingut ben present la vida i els moments i 
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circumstàncies que van envoltar Unió Democràtica de Catalunya, i a tots els 
seus militants, en els darrers anys de la II República, i especialment els de la 
guerra civil. La mort d’en Manuel Carrasco i Formiguera, n’és la millor prova: 
catalanista per uns, catòlic per altres, víctima d’uns i altres. 
 
EL TERRORISME QUE AMENAÇA LA LLIBERTAT I LA CONVIVÈNCIA 
 
No podria passar pàgina a aquest informe de rendiment de comptes en l’àmbit 
de la política espanyola sense fer referència a l’amenaça per a la llibertat, per a 
la convivència i per a la vida que ha constituït i constitueix encara el terrorisme 
en el territori de l’Estat espanyol. 
 
Diferents, desgraciats, tristos i injustos episodis terroristes s’han succeït en 
aquests darrers quatre anys en el nostre entorn. 
 
L’atemptat de la T4 a Barajas, els intents fallits d’atemptats col�lectius que en 
diferents ocasions han estat a punt de costar la vida a famílies senceres i a 
persones innocents, la mort sense sentit de persones que feien i exercien la 
seva feina, són sens dubte un intent de profunda desestabilització del nostre 
sistema democràtic. 
 
Reiterem des del Comitè de Govern el nostre profund rebuig i la nostra més 
enèrgica condemna a totes les accions que s’amaguen darrera aquesta actitud 
covarda i de traïció, emparada en una suposada defensa d’una pàtria. Res, per 
a nosaltres, justifica la violència, l’extorsió, l’amenaça, les armes, la mort i el 
terrorisme. 
 
Hem reclamat i exigit el fi d’aquesta violència, i avui ho tornem a fer. 
 
En aquests anys passats, però, coneixeu que hi hagut una treva, una treva 
anunciada per la pròpia banda terrorista amb una intenció per part del govern 
d’entrar en negociació. Vull –i cal- recordar aquí les diferents actituds dels dos 
partits d’àmbit estatal en relació a aquesta qüestió. Des de l’exclusió dels partits 
nacionalistes del pacte antiterrorista, fins a l’aprofitament del terrorisme per 
utilitzar-lo com a arma de desgast contra el govern. 
 
Tots dos partits, tant el PP com el PSOE, han tingut en certs moments actituds 
irresponsables i reprovables en aquesta qüestió, en fixar els ulls i la mirada més 
en l’adversari polític que no pas en posar les bases per a una solució del 
conflicte. 
 
Sempre hem dit des d’Unió Democràtica que la primera exigència que cal fer 
per solucionar el conflicte és exigir a la banda terrorista ETA que deixi les 
armes. Només amb aquesta prèvia podem pensar que es pot construir l’edifici 
sòlid de la pau i de la fi del terrorisme a l’Estat espanyol. 
 
En aquest procés recordeu que l’Estat va voler parlar amb la banda terrorista. I 
aquí va sorgir si aquesta era o no la manera de resoldre-ho.  
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Per a nosaltres, la primera exigència, ja l’he dit: l’abandonament incondicional 
de les armes i de totes les accions d’extorsió, d’amenaça i de por que han 
utilitzat fins ara. La segona exigència és estar incondicionalment al costat del 
Govern. Un govern amb el suport de totes les forces polítiques esdevé un 
govern fort.  
 
És evident que la fi d’un procés no pot arribar sense diàleg. A risc de fracassar, 
s’ha d’intentar si es donen aquestes condicions, que avui no es donen. I la 
responsabilitat és del govern. La nostra és estar al seu darrere, fent-li costat i 
donant-li el suport que li és necessari. Pensàvem que si al final el procés 
fracassava, també serià un fracàs col�lectiu, i també hi seríem nosaltres. 
 
Aquesta, doncs, ha estat la nostra posició. No vull acabar, però, sense deixar 
constància expressa i verbal del reconeixement i de la solidaritat d’Unió 
Democràtica envers totes les víctimes del terrorisme, persones a les quals se’ls 
ha arrancat la vida, famílies trencades per sempre i agermanades amb el record 
del dolor. 
 
També vull expressar, en nom del nostre partit, la nostra solidaritat vers els 
cossos i forces de seguretat que han estat i estan vetllant per la nostra 
seguretat i llibertat, i alhora sotmesos a aquesta ignomínia del salvatge 
terrorisme, que com he dit abans, no té cap sentit. 
 
Finalment desitjo -i treballarem perquè sigui així- que el terrorisme desaparegui 
del nostre entorn i de les nostres vides. 
 
El CICLE ELECTORAL: L’ENTORN DEL MANDATEL COMITÈ DE GOVERN 

 
 
Una de les principals raons –no l’única- de la proposta de modificació dels 
estatuts del nostre partit va ser afrontar que, en la mesura del possible, els 
mandats del Comitè de Govern haurien de respondre a un cicle complet, 
electoralment parlant. En aquests moments ens trobem en aquesta situació. 
Hem fet tot un cicle electoral i per això estem fent aquest balanç.  
 
 
ELECCIONS GENERALS 2008 
 
En aquestes eleccions, per primera vegada en trenta anys teníem un repte nou, 
un repte i una responsabilitat que no havíem tingut: per primera vegada, com 
he dit, Unió Democràtica tenia la responsabilitat de dirigir la campanya. 
 
Sincerament, crec que vam superar amb nota i amb escreix el repte i la 
responsabilitat. Ja ho vam dir en el seu moment, però ara vull tornar-ho a 
repetir: el nostre reconeixement a la Joana Ortega, que va assumir la direcció 
de la campanya i al Toni Castellà. A tots dos, per haver estat capaços de dirigir 
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els equips i les feines de la campanya electoral de les passades eleccions a les 
Corts Generals d’enguany. 
 
Vull dir també que aquesta campanya va estar marcada per l’ESTIL D’UNIÓ, el 
seu concepte de centralitat, i pel seu contingut: valors, educació, immigració, 
propostes econòmiques....; en definitiva, un conjunt d’accions, d’actituds i de 
propostes amb un estil marcadament nostre, per tant, de casa nostra.  
 
També vull deixar constància d’un fet molt significatiu que també va marcar la 
precampanya i la campanya electoral i que va donar un valor afegit important a 
la nostra oferta electoral. Em refereixo a la “Plataforma Sentit Comú”, de suport 
al nostre candidat, Josep A. Duran i Lleida, i que va suposar, també, la 
introducció d’una dinàmica que abans mai ningú no havia fet. 
 
Un conjunt de persones sense afiliació a Unió Democràtica, però amb afinitat a 
la persona i al projecte de Josep A. Duran i Lleida, es van voler identificar 
públicament amb ell i donar suport a la seva campanya electoral. 
 
Vull recordar que aquesta va ser una campanya molt, però molt bipolaritzada! 
El vot contra el PP va determinar més les eleccions que el vot a favor del PSOE. 
Van ser les eleccions de la por. I malgrat això, nosaltres estem satisfets amb els 
resultats obtinguts. 
 
Vàrem treballar per obtenir uns millors resultats i no tinc cap dubte que ens 
mereixíem més escons. De fet, vam estar molt a punt d’obtenir-ne més. Però la 
gran bipolarització no ho va permetre. 
 
Vam veure en aquesta campanya com es va reforçar el paper dels socialistes  
com a vot útil, en contra del que representa el PP, per l’agressió a Catalunya. 
 
Vull apuntar, però, que en canvi el “vot en positiu” a favor de Catalunya es 
manté estable entorn a CiU. 
 
Aquestes han estat unes eleccions amb una certa i relativa continuïtat en 
relació a les eleccions del 2004 amb una situació similar de crispació entre el PP 
i el PSOE, i em refereixo a la campanya, no tant a la situació institucional.  
 
Una dada que certament no és continuista respecte al 2004 és la situació i els 
resultats d’ERC i d’ICV-EUiA. 
 
Quines conclusions podem extreure d’aquestes eleccions? Les següents:  
 

1. Les generals s’han caracteritzat per la molta fidelitat de vot, poca 
volatilitat i una lleu i petita atracció de nous votants. De fet, es va donar 
el mateix suport percentual que a l’any 2004. 

 
2. Podríem qualificar aquestes eleccions, com a eleccions 2004-bis. Es va 

repetir el mateix clima d’opinió que en el 2004. 
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Quin va ser l’encert del PSOE? Doncs saber canalitzar, en exclusiva, el 
clima d’opinió advers contra el PP. 
 
El gran error del PP el va cometre quan:  
 

a) No va saber entendre perquè no va guanyar el 2004. 
b) No va analitzar perquè es va produir un increment de la 

mobilització electoral en contra. 
c) No van analitzar els motius de la pèrdua de suport a Catalunya. 

 
 

3. Fixeu-vos que el PSOE-PSC van aconseguir identificar el PP com l’enemic   
comú exterior contra Catalunya. Aquest fet va suposar:  

 
a) Amagar la crítica a la nefasta i negligent gestió del govern PSOE. 
b) No va permetre introduir lògiques electorals com les que 

representa CiU, com per exemple, la capacitat, la influència de CiU 
a Madrid, la defensa per CiU  dels interessos de Catalunya, etc, 
etc. 

 
4. En aquestes eleccions, l’eix esquerra/dreta preval per sobre de l’eix 

nacional. 
És evident que aquesta afirmació té més conseqüències directes en els 
resultats electorals.  Per exemple:  

 
a) La primera conseqüència és l’existència de vasos comunicants entre 

el PSC i ERC.  
b) L’any 2004, el vot contra el PP el va capitalitzar :  

 
 - L’espanyolista: el PSOE-PSC 
 - El catalanista: ERC 
 

c) Diferència de l’any 2008: el vot contra el PP el va capitalitzar en 
exclusiva el PSOE-PSC. 

 
 Quines altres reflexions podem fer dels resultats d’aquestes eleccions? 
 

Doncs la primera, que ERC ha donat cobertura catalanista al PSOE-PSC, 
i, per  tant, també n’hi ha donat al president Montilla i al segon tripartit.  
Tot això malgrat els incompliments –reiterats i manifestos- de Rodríguez 
Zapatero. 

 
 La segona,  que ERC va deixar de ser un partit de referència, ja no és 
referent: 
 
 - L’any 2004 ERC aglutina el vot jove amb un Carod-Rovira messiànic, 
que capta el vot descontent, en la frontera amb el PSC i amb IC-V-EUiA, i 
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també perquè capitalitzen el vot descontent amb CiU, sobretot en la darrera 
etapa. 
 
 - En canvi, l’any 2008, té més cost per a ERC per fer president José 
Montilla que el que va tenir (potser cap!) fer president Pasqual Maragall. Això 
ha anat acompanyat d’un PSC que intenta donar una imatge més catalanista, 
de la campanya bipolaritzada, com he dit abans - que a ells també els afecta-, 
del fet que el seu cap de cartell era en Joan Ridao??!!,  i a més en un entorn 
d’una menor atracció del nou votant i amb una població jove que aposta en 
més proporció per l’abstenció. 
 
  

5. Una última conclusió en relació a aquestes eleccions. I cal tenir-la molt 
en compte en el futur!! 

 Cal analitzar quin va ser el “FACTOR DECISORI DE VOT CLAU” en 
 aquestes eleccions. Cada elecció té el seu!, i a les generals es va votar        
    en clau de govern de l’Estat espanyol. 
 

A partir de les eleccions van obrir-se tot tipus de  comentaris i d’especulacions 
pel que fa a  la possible entrada de Convergència i Unió en el govern. Un tema 
que ha estat d’interès mediàtic també en aquestes ultimes setmanes. Parlo de 
la posició d’Unió Democràtica en relació a la governabilitat de l’Estat. Hem dit, i 
ho repeteixo, que nosaltres hi estem a favor. Avui, però, no es donen les 
condicions. 
 
La confiança. Avui no n’hi ha, no hi ha confiança ni amb el president Zapatero 
ni amb el govern de l’Estat. I aquesta és una condició fonamental per a 
nosaltres. 
 
Unió Democràtica estaria disposada a donar un suport global al govern de 
l’Estat (formant-ne part o no). Amb quines condicions ho faríem? 
 
Demanem respecte al nostre contingut ideològic, i aquest govern no el té. 
 
Demanem respecte al nostre projecte nacional per a Catalunya, i aquest govern 
no el té. 
 
Davant d’aquesta situació, què hem fet i què hem de fer a Madrid? Doncs a 
Madrid hem optat per intentar entendre’ns-hi. Tenim l’obligació de dialogar amb 
el govern. ¿De quina manera, si no, per posar un exemple, la llei orgànica 
d’educació, la LOE, respecta l’escola concertada, cosa que no hauria fet si 
només hagués sortit amb els vots d’ERC i d’IC-V i EUiA?  
 
Com seria la llei de la memòria històrica si només s’hagués aprovat amb 
l’orientació sectària d’ERC i d’IC? 
 
I podria posar molts altres exemples. 
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Deixeu-me dir que el punt fort a Madrid és la capacitat de pragmatisme de 
Duran. No parlo d’influència. Parlo de la real i veritable defensa dels interessos 
catalans a Madrid, especialment en moments crítics com aquest, quan calen 
mesures econòmiques i socials. 
 
Aquestes continuen sent les nostres prioritats i, en conseqüència , avui per avui 
són incompatibles amb donar suport a aquest govern i fins i tot a parlar sobre 
la possibilitat de formar part de la seva governabilitat. Cap acció en aquest 
sentit, és avui possible. 
 
Entenem que l’Estat no té en consideració la realitat plurinacional, pluricultural i 
plurilingüística de l’Estat espanyol i aquesta és una condició necessària per 
poder donar qualsevol altre pas endavant. Ara, no és aquest l’únic condicionant, 
no hem d’oblidar el nostre ideari, el nostre fonament ideològic. Sense ell 
tampoc no podem fer un pas endavant. 
 
És evident, també, que la crisi econòmica ha fet més difícil aquest possible 
canvi que, ho subratllo, ni tan sols s’ha iniciat. 
 
Això em porta a parlar-vos dels pressuposts generals de l’Estat. Hem presentat 
una esmena a la totalitat. Tenim una situació de crisi econòmica que hauria de 
ser una de les principals preocupacions del govern de l’Estat que es reflectís en 
els pressuposts. No ha estat així. El projecte no s’ajusta a la situació econòmica 
real de crisi i no donen cap perspectiva ni credibilitat. El govern no ha 
reaccionat davant d’aquesta situació i no ha rectificat la seva política de 
despesa. Finalment, el govern ha ignorat el paquet de mesures econòmiques 
aprovades al Congrés dels Diputats el 17 de setembre de 2008. 
 
CiU va aportar al debat una sèrie de mesures econòmiques. Són les úniques 
aportades que avui per avui poden afrontar la crisi econòmica del nostre país. 
No entenem perquè, d’entrada, el govern les ignora i poc després es veu 
obligat a aplicar-les. 
 
Tampoc no incorpora aquest pressupost el nou sistema de finançament per a 
Catalunya, ni el de les corporacions locals, ni compleix amb el compromís 
d’inversió de l’Estat, contemplat en la disposició addicional tercera de l’Estat.  
 
Podeu entendre que només aquesta pot ser la nostra actitud i vull recalcar que 
és una actitud de responsabilitat. Cap altre marge ens deixa, l’actuació de 
l’Estat. 
 
ELECCIONS CATALANES 1 NOVEMBRE 2006 
 
Una primera conclusió inapel�lable és que Convergència i Unió va guanyar les 
eleccions, i va fer-ho amb vots i amb escons. Cap complex, doncs, a afirmar 
aquest fet i a ostentar aquesta condició.  
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Hem d’afegir que, a diferència de l’any 2003, en aquestes eleccions vam 
guanyar a les quatre circumscripcions, i també a la ciutat de Barcelona. 
 
En aquests comicis ens vam proposar dos objectius: el primer era guanyar les 
eleccions; el segon era poder governar. 
 
Hem de recordar que les eleccions catalanes no es van fer quan tocaven. Van 
avançar-se pel fet que ERC va rebutjar l’Estatut, i aquesta posició no podia 
garantir l’estabilitat del Govern. Malgrat tot, la conformació del nou govern va 
comptar amb les mateixes tres forces polítiques que mesos abans s’havien 
trencat per culpa de l’Estatut. Va ser, doncs, un nou pacte de govern, amb les 
mateixes cares que el vell, i que ha comportat més inestabilitats, unes altres en 
tot cas.  
 
En definitiva, un govern no estable, i que es dedica més a resoldre els seus 
problemes de poder que a resoldre els problemes del país, de Catalunya. 
Aquesta última afirmació, més o menys exacta, la va fer el president del Comitè 
de Govern pocs dies després de la constitució del nou govern, del nou pacte 
tripartit. Els mateixos, amb els mateixos collars. 
 
Ara, passat el temps, cada dia, repeteixo, cada dia ens dóna la raó, i referma la 
nostra afirmació. 
 
Certament, després de les eleccions va començar a caminar el “nou” govern 
(entre cometes això de nou). Ara, podem avaluar no tan sols el resultat de les 
eleccions, sinó també la seva gestió.  
 
Quins són avui, després dels mesos passats, les situacions a les quals cal estar 
més amatents al nostre país? Al meu criteri, són aquestes: 
 

• El finançament. Hem de situar en primer terme els interessos de la gent 
que viu i treballa a Catalunya. Més i millor finançament signifiquen 
millors serveis, i això suposa més oportunitats, i en conseqüència més i 
major benestar generalitzat .  
Tenim el repte de demostrar i de reafirmar que per a Catalunya és més 
útil la força de CiU  que la del tripartit. 

 
• El PSC i el PSOE, són el mateix? Depenen l’un de l’altre? O només un 

depèn de l’altre? 
Cal reblar el clau i no cansar-nos de repetir i de proclamar la 
dependència del PSC envers el PSOE . 

 
• Desplegament de l’Estatut, una demostració clara i rotunda del fet que 

la capacitat d’influir del PSC en el PSOE és nul�la. Ha estat un veritable 
fracàs, i el govern  no sap com amagar-ho. Us donaré unes breus dades 
que ho demostren. En els dos anys de vigència del nou Estatut, s’han 
constituït cinc comissions bilaterals que s’han reunit en diverses 
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ocasions. Els resultats han estat els següents: s’han abordat en aquests 
dos anys 16 traspassos : 

 
  - 4 traspassos complerts 
  - 4 incomplerts  
  - 8 pendents 

 
Queden lluny les grans declaracions de traspassos dels aeroports, rodalies, etc. 
Aquesta  és la realitat de fa uns quants mesos, i la d’avui! 
  
Cal, però, que des d’Unió Democràtica i des de Convergència i Unió liderem 
projectes concrets que es preveuen a l’Estatut i que el facin més proper als 
ciutadans. Això, a més, servirà per posar contra les cordes el propi govern 
català i el de Madrid. Cal buscar les contradiccions o els incompliments, i 
demostrar la gran incapacitat del govern per fer-ho possible. 

 
• Pressupostos Generals de l’Estat. Són i constitueixen una gran 

oportunitat per a nosaltres. Ja n’he parlat abans, no ho repetiré. 
 

• Desconfiança vers el tripartit en particular i cap a la política en general. 
És comunament  acceptada i compartida per la ciutadania l’afirmació 
que el tripartit ha esta incapaç de solucionar els grans temes d’interès 
del país. No ha estat, per tant, a l’alçada. 

 
Hem de ser capaços de traslladar a la ciutadania que, després de l’experiència 
tripartita a Catalunya, la nostra marca, Unió Democràtica, Convergència i Unió, 
som els que realment podem generar una confiança majoritària en la ciutadania 
per canviar la situació actual. 
 
Nosaltres avui som els que encarnem l’alternativa perquè les coses millorin a 
Catalunya. 
 
Aquest és un gran repte que tenim davant de l’opinió pública. 
 
Finalment, ens queda la incògnita de la resolució del Tribunal Constitucional 
sobre els recursos d’inconstitucionalitat presentats contra l’Estatut. 
 
Hem demanat serenor. Hem demanat anàlisi. Hem demanat fets. Necessitem, 
primer, saber què diu finalment la sentència. Avui per avui només tenim 
intuïcions, sense cap prova de fiabilitat. Hem defensat una posició coherent. 
Primer hem d’esperar que surti la sentència. A continuació, ens hem d’asseure 
tots en una taula, per analitzar-la i decidir, entre tots, què hem de fer, o què 
podem fer. 
 
Altrament, qualsevol altra acció o actitud que vagi en la direcció de l’agitació 
social i ciutadana sense cap confirmació del sentit de la sentència, pensem que 
pot constituir una gran i greu irresponsabilitat. La radicalitat i la desqualificació 
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del Tribunal Constitucional, traient-li legitimitat, no ajudarà gens ni mica a 
resoldre una situació que pot esdevenir complexa. 
 
L’espai de la radicalitat i de la radicalització mai no han estat el nostre. Anàlisi, 
sí. Diàleg, el que calgui. Temps, el que es necessiti. Qualsevol altra acció podria 
esdevenir contradictòria amb els nostres propis interessos. Davant de la 
radicalitat, defensem la centralitat i la reivindiquem. La radicalitat sense 
fonaments porta a la frustració; la centralitat, en canvi, ens acosta a la realitat i 
ens facilita mecanismes per canviar-la amb els instruments del diàleg i del 
consens. La radicalitat i la rauxa mal entesa ens poden dur al desencant; la 
centralitat, en canvi, a la satisfacció del canvi per anar a millor. 
 
Això no vol dir, però, que malgrat que nosaltres hem defensat i defensem la 
constitucionalitat del text, és evident que hi haurà un abans i un després si la 
sentència és desfavorable. 
 
 
ELECCIONS MUNICIPALS 2007 
 
Sense cap  mena  de dubte podria afirmar que aquestes eleccions podrien 
resumir-se en la consigna: “tots contra CiU!” No van ser unes eleccions en les 
quals les forces polítiques presentessin els seus millors candidats, amb els seus 
millors programes, per generar una confiança en la ciutadania, una proximitat 
capaç de resoldre eles seus problemes –els dels ciutadans i els de les 
ciutadanes. 
 
No va ser així. L’eufòria tripartita d’uns mesos abans i el fet que CiU tornava a 
quedar-se com el principal grup de l’oposició, malgrat haver guanyat les 
eleccions, era peça fàcil per a totes les altres forces polítiques. 
 
Va ser una batalla molt difícil i molt dura. Però des de CiU la vam aguantar amb 
molta dignitat i èxit. Unió hi va contribuir decisivament. Un element negatiu, 
però, ha destacat d’aquestes eleccions: l’alt grau d’abstenció. Aquesta sí que és 
una batalla que hem de guanyar tots, i hem de ser conscients que la tenim al 
davant cada cop que hi ha eleccions i/o referèndums o consultes. Tots estem 
cridats a lluitar-hi per guanyar-la. 

 
És moment també, a l’hora del balanç de fer un sentit agraïment a totes i tots 
els que heu participat en nom d’Unió Democràtica de Catalunya en les llistes 
municipals. Gràcies, sense excepcions. Heu representat i defensat amb la major 
dignitat l’essència del que és Unió. Tant és que hagueu guanyat o perdut, que 
sigueu al govern o a l’oposició. En nom d’Unió Democràtica, us dono les gràcies 
per la vostra contribució a enfortir el municipalisme i, en definitiva, el nostre 
país. 

 
En definitiva, estem satisfets dels resultats obtinguts. Sempre hem dit que quan 
més capaços siguem d’eixamplar la nostra base social, més capaços serem 
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d’arribar a un major nombre de persones, associacions, entitats i organitzacions 
del nostre país.  

 
Això és el que fem en l’àmbit municipal: ser més propers per aproximar el 
nostre projecte i el nostre estil i manera de fer política. 

 
Això ens permetrà en el futur poder tenir, sens dubte, més presència municipal 
del nostre partit arreu de Catalunya. 

 
Vull tenir unes paraules dirigides específicament a la militància i als 
simpatitzants i amics d’Unió Democràtica de la ciutat de Barcelona. Es fan les 
coses bé, tenim possibilitats. Tinc el convenciment que en Xavier Trias serà el 
proper alcalde de la ciutat de Barcelona, i Convergència i Unió governarà la 
capital de Catalunya. Teniu ara, i tindreu en aquest procés, tot el nostre suport 
per aconseguir-ho. 

 
 

FINAL DE LA INTERVENCIÓ  
 

Benvolgudes compromissàries i benvolguts compromissaris. Amigues i amics,  
 
En aquesta part final de la meva intervenció, no vull deixar passar l’oportunitat 
per fer una crida i un reconeixement a totes les persones que es dediquen a la 
política. La Política amb majúscules, exercida amb dignitat i com a principal 
instrument de lluita contra la desafecció política. 
 
Us faig una crida, amigues i amics d’Unió Democràtica, que continuem sent 
exemple d’aquest estil de fer política, d’aquest exercici de la política amb 
noblesa i dignitat que sempre hem practicat des d’Unió. 
 
He arribat al final de l’informe, de l’informe de gestió política i dels 
posicionaments que en nom vostre i d’Unió Democràtica hem dut a terme 
durant els darrers quatre anys.  

 
Evidentment he tingut acotacions i limitacions en el meu parlament. El temps i 
la impossibilitat de tractar tots i cadascun dels temes –que han estat 
moltíssims-, d’aquests darrers 4 anys, m’impedeixen fer una referència 
exhaustiva. No obstant, estem a la vostra disposició per comentar o debatre 
qualsevol qüestió que un compromissari vulgui tractar. A la vostra disposició, jo 
mateix, el president del Comitè de Govern, o qualsevol altre membre de 
l’executiva. 
 
També en nom del Comitè de Govern agraeixo a la mesa i a totes les persones 
que han preparat aquest congrés la seva feina ben feta i el seu interès que 
aquest sigui un bon congrés per al nostre partit. I també totes les aportacions 
de tots i cadascun de nosaltres en les esmenes a les ponències, a les 
comunicacions i a les mocions i al debat durant aquests dos dies de congrés. És 
una mostra més de la vitalitat del nostre partit. 
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Deixeu-me dir, però, abans d’acabar unes últimes paraules. 

 
Ha estat un  honor i un orgull per a mi haver tingut l’oportunitat d’ostentar la 
responsabilitat de la secretaria general del Comitè de Govern d’Unió 
Democràtica.  Crec en Unió Democràtica. Comparteixo els seus postulats i els 
defenso. Igual que tots vosaltres. Exactament igual. 

 
Us demano disculpes, en el meu nom i en el de tots els membres del Comitè de 
Govern, si en algun moment no hem estat a l’alçada. Si en algun moment ens 
hem equivocat. Som persones. Som humans. Però tingueu la seguretat i la 
certesa que mai ho hem fet de manera volguda ni amb cap ànim de perjudicar 
Unió Democràtica, a cap de vosaltres, ni cap persona que confiï en el nostre 
partit, ni tampoc Catalunya ni els catalans. 

 
És per això que us demano el vot afirmatiu i favorable a aquest informe, el 
vostre aval a aquesta gestió, a aquests quatre anys en els quals Unió 
Democràtica ha estat referent de la política catalana, de la política espanyola, i 
hem estat també referent internacional. Aquesta presència internacional d’Unió 
ha posat de relleu la voluntat i la vocació del nostre universalisme.  
 
 
Tot això, que no és poc, ens dóna ànim per continuar treballant en un projecte 
amb persones, per un projecte amb valors, en definitiva per un projecte  com el 
d’Unió Democràtica de Catalunya. Un projecte amb futur i de futur, de país, de 
respecte, de valors, un projecte que tots compartim i molts, més dels que ens 
pensem, esperen que no defallim ni canviem, pel be Catalunya.  

 
Moltes gràcies! 

 
Josep Maria Pelegrí 
Sitges, 18 d’octubre de 2008  

 


