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UPyD vol formar part del mateix
partit europeu que CDC i PNB
El partit de Rosa Díez intentarà bloquejar l'únic suport explícit del Parlament
Europeu al procés sobiranista | Vidal-Quadras també festeja el grup ALDE
?Vidal Quadras avui al meeting grup Liberal-Demòcrata a BXL: futur candidat UPyd o C's
demanant ingrés grup ALDE??. Amb aquesta piulada
(https://twitter.com/ramontremosa/status/420638791255486464) l'eurodiputat de CiU, Ramon
Tremosa, obria una llauna plena d'especulacions que podria perjudicar un dels pocs suports
explícits del Parlament Europeu al procés català: el de l'Aliança de Liberal Demòcrates Europeus
(ALDE).
De fet, el president dels liberals europeus, Graham Watson assegurava el passat mes d'octubre
que "no tindria cap problema amb una Catalunya independent dins de la UE". En aquest grup
parlamentari, tercera força amb 85 eurodiputats i que integra una cinquantena de partits de centre,
és on s'hi troben en Ramon Tremosa, de CDC -en Salvador Sedó d'UDC està amb els populars-, i
els del PNB.
És per aquest motiu, la importància d'aquest grup i el domini del PP al Partit Popular Europeu, i del
PSOE al grup socialdemòcrata, que UPyD tindria com objectiu entrar a l'únic grup amb certes
complicitats amb el procés al Parlament Europeu. En aquest sentit, a finals de novembre, l'actual
eurodiputat de la formació de Rosa Díez, Francisco Sosa Wagner, -actualment al grup de no
adscrits- va admetre en una entrevista a l'Agència EFE que havia començat el festeig amb l'ALDE
tot brandant unes enquestes que situarien els unionistes en una forquilla de cinc a sis diputats.
De fet, ja el 2009 la direcció d'UPyD va intentar l'assalt a l'ALDE, però la seva poca tradició a
l'Eurocambra i la paritat de forces amb CiU i PNB va deixar-los fora. Ara l'opció real és entrar-hi,
si les enquestes resulten tal i com apunten, i bloquejar així les simpaties del tercer grup
europarlamentari amb la causa catalana.
Des d'UPyD asseguren a Nació Digital que tot resta obert. "No tenim res decidit encara, de fet,
hem establert converses a nivell informal, però cal tenir present que a l'ALDE s'hi ajunten més de
cinquanta partits", apunten fonts d'UPyD des de Madrid a aquest diari. En aquest sentit deixen
entreveure que potser a l'ALDE els interessa més grups de centreesquerra que no pas "forces
nacionalistes", és a dir, que seria l'Aliança qui s'acostaria als de Rosa Díez i no a l'inrevés. Ara
bé, aquest dimarts el corresponsal de l'ACN, el diari El Punt Avui i RAC1 a Brussel·les, Albert
Segura, donava per feta una ?ofensiva? en tota regla per tal que els virtuals diputats unionistes
s'integressin amb els liberals. Tremosa, però, feia un pas més enllà en col·locar Aleix VidalQuadras com un hipotètic cap de llista d'UPyD o C's i, per tant, paraven l'orella sense cap recança
al conclave de l'ALDE.
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