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Duran, per un govern «totum
revolutum»
Aposta perquè PSOE, PP, CiU i PNB pactin a Madrid
El candidat de CiU a les eleccions espanyoles, Josep Antoni Duran i Lleida, ha esmorzat amb militants i
simpatitzants d'Unió del Baix Empordà. Foto: ACN.

El candidat de CiU a les eleccions espanyoles del 20 de novembre, Josep Antoni Duran i Lleida,
aposta per un govern de concentració amb totes les forces polítiques representades, per sobre
d'un govern de coalició entre PP i PSOE com el que ahir va proposar el president del Congrés
dels Diputats, José Bono. Segons Duran i Lleida ara és important "sumar energies" per sortir de
la crisi econòmica.
"Si el que pretén Bono és que hi hagi un govern de coalició entre PP i PSOE excloent a les altres
forces polítiques, no hi estic d'acord perquè seria un greu error per Espanya", ha afirmat. En
aquest sentit, ha assegurat que tant populars com socialistes només han "primat" els seus
interessos sense tenir en compte els dels ciutadans.
Des del seu punt de vista, "caldria que PP i PSOE arribessin a acords, sí. Però no només hi
haurien d'arribar ells, sinó tots els partits que conformen la centralitat al Congrés: PSOE, PP, CiU i
PNB. Si s'hagués fet això ja des d'un principi, la situació econòmica actual seria molt diferent".
Ministre
Duran també ha titllat d'argument "infantil" les declaracions que va fer arhi el primer secretari del
PSC, José Montilla, que va dir que Duran només va a Madrid a fer de ministre, i li ha recordat
que ell va ser al capdavant del ministeri d'Indústria espanyol fa anys. "Per ministres ja hem
tingut Montilla i Clos, que per cert ho han fet molt malament, i també Chacón que l'únic que li
interessa són les desfilades de les forces armades", ha destacat el candidat de CiU als comicis del
20N.
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