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El PDC no descarta canviar el nom
però «no canviarà ni una coma» dels
estatuts
Marta Pascal es mostra convençuda que podran "legalitzar l'espai polític que
representen" malgrat el veto d'Interior | Francesc Homs: "Això ens interpel·la a
tots els demòcrates estiguem a favor de la independència o no"

Marta Pascal, aquest dimecres a la seu del PDC | ACN

El Partit Demòcrata Català (PDC) no descarta canviar el nom però no tocarà "ni una coma" dels
estatuts després que el Ministeri espanyol de l'Interior els hagi denegat la inscripció al registre. Així
ho va expressar Marta Pascal al Telenotícies de TV3
(http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/marta-pascal-lespai-politic-que-nosaltresrepresentem-sha-de-poder-legalitzar/video/5618595/) on va assegurar que la setmana vinent
s'analitzaria els passos a seguir amb els associats. "Ho farem amb astúcia", va expressar la
coordinadora general del partit.
Pascal es va mostrar més contundent amb el rebuig d'Interior als estatuts pel fet per no
descartar la via unilateral cap a la independència. "No canviarem ni un punt ni una coma", va
assegurar a TV3 i va expressar la determinació "a legalitzar l'espai polític que representen". Cal
recordar que el ministeri de Fernández Díaz apel·la a la Llei de partits -creada expressament per
il·legalitzar Batasuna- en els seus arguments per no registrar el PDC.

Francesc Homs, per la seva banda, ha assegurat en declaracions a RAC1 que el govern
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espanyol s'està comportant com "la Veneçuela de Maduro". "Això ens interpel·la a tots els demòcrates
estiguem a favor de la independència o no", ha assenyat el líder de partit a Madrid que ha negat
cap tipus de "victimisme". Finalment, ha negat la intenció de comprar el nom del partit de Joan
Laporta, Democràcia Catalana.
Un nom conflictiu
El nom de la "nova CDC"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/112041/partit/democrata/catala/nom/nova/cdc) és problemàtic
des del mateix dia del seu congrés fundacional. Ja abans de la votació que va resultar amb
l'elecció de la denominació "Partit Demòcrata Català" el passat 10 de juliol, Demòcrates de Catalunya,
l'escissió d'Unió liderada per Antoni Castellà, va amenaçar amb la via judicial
(http://www.naciodigital.cat/noticia/112022/democrates/amenaca/cdc/amb/via/judicial/si/escull/part
it/democrata/catala?rlc=p1) per les similituds entre els termes emprats.
De manera similar, el Moviment Demòcrata Català
(http://www.naciodigital.cat/noticia/112284/moviment/democrata/catala/demana/nova/cdc/canvii/n
om?rlc=p1) , la plataforma impulsada per Josep Maria d'Abadal i els primers escindit d'Unió l'any
2013, va demanar al PDC que es canviés el nom considerant que es tractava d'un "plagi" pel fet
d'adoptar una denominació que només es diferencia per una paraula de la seva.
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