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Duran: «Si explico les meves idees
perdré les eleccions»
Duran a Esade des d'on ha defensat un programa econòmic poc definit. Foto: Patri Mateos

"L'estat del benestar en els actuals termes és insostenible". Així de contundent s'ha mostrat
Duran aquest dilluns, posant l'exemple de la sanitat. El líder d'UDC ha apostat per un "canvi de
paradigma", transitant des de l'estat del benestar fins a la societat del benestar, i on la
col·laboració público-privada tingui un paper central. Ha afegit, però, que això no vol dir
privatitzacions, però sí que l'empresa privada pugui fer-se càrrec de la gestió d'un determinat servei i
que l'administració pública s'ocupi de garantir l'interès general.
Però quan un dels assistents li ha demanat més concreció sobre aquest tema, Duran ha reconegut
que si explica les seves idees perdrà les eleccions. Sí que ha apuntat que abans de la globalització,
una fiscalitat alta permetia mantenir l'estat del benestar, però ara no és possible mantenir aquest
nivell de pressió fiscal si es vol ser competitiu, el que obre la porta a solucions com la col·laboració
entre sector públic i privat.
"Ara, imagini que jo parlo de copagament, que no en parlo. Demà em començarien a caure
bufetades a tot arreu", ha admès. En aquest sentit, ha apostat perquè tots els partits seguin i
negociïn un pacte d'estat en matèria de sanitat. Però també ha considerat que s'han de replantejar
altres serveis públics, com és el cas de les taxes universitàries. "Si un alumne repeteix un curs i
un altre i un altre, hem de demanar-li una compensació econòmica?", ha preguntat aclarint tot
seguit que no es tracta d'una proposta, sinó d'una reflexió¬ general.
Duran ha replicat les crítiques que arriben des de l'oposició, especialment des del PSC, que acusa
CiU de "desmantellar l'estat del benestar". "A mi se'm cauria la cara de vergonya després
d'haver deixat un dèficit superior al 4%", s'ha queixat el secretari general de CiU, que ha recordat
que van ser els governs de Jordi Pujol els que van construir l'actual model. Si s'estan prenent ara
"mesures doloroses", ha continuat, és per garantir-lo, perquè el pitjor seria "l'immobilisme" i
continuar amb la gestió que estava portant a terme el tripartit.
El candidat de CiU a les eleccions generals ha desgranat les seves propostes econòmiques en un
auditori empresarial, còmode per a Duran, que ha rebut les lloances de diversos assistents. Un,
fins i tot, li ha demanat que sigui el president d'un govern espanyol de concentració, petició que
l'al·ludit ha rebutjat immediatament.
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