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Espadaler: «El govern espanyol i
l'independentisme semblen una
societat d'auxili mutu»
El candidat d'Unió Democràtica "aprofitarà la Diada per treballar" | Proposa una
disposició addicional de la Constitució que reconegui el fet nacional | L'escriptor
Antoni Puigverd compara Artur Mas, sense citar-lo, amb Cèsar Borgia

Ramon Espadaler, al Fòrum Europa | Pep Martí

El candidat d'UDC a les eleccions del 27-S, Ramon Espadaler, ha repetit aquest matí al Fòrum
Europa (http://www.nuevaeconomiaforum.org/node/49318) , de l'entitat Nova Economia Fòrum,
que no anirà a la Via Lliure a la Meridiana: ?Aprofitaré el dia per treballar?. El secretari general
d'Unió ha dit que ?el govern espanyol i l'independentisme semblen una societat d'auxili mutu. Es
retroalimenten, com demostren declaracions com la del ministre de Defensa, que alimenten
l'independentisme, en una mena de joc per veure qui la diu més grossa?.
Espadaler ha presentat UDC com ?un partit nacionalista català?, que ara fa ?una proposta no
rupturista? i ha dit que ?ens rebel·lem davant l'intent de reduir el catalanisme a
l'independentisme. Però amb la mateixa fermesa ens rebel·lem contra la situació que pateix el
nostre país. Com a catalans ens sentim maltractats?.
El candidat ha presentat el programa d'Unió. Per posar fi al conflicte amb l'Estat, ha recordat la
proposta del seu partit de ?propugnar una disposició addicional a la Constitució que reconegui el fet
nacional de Catalunya. Una reforma a fons de la Constitució amb l'obertura del títol VIII seria
complexa i molt incerta?. Espadaler ha dit que ?el que no farem serà fer res que deixi Catalunya
fora de la Unió Europa?. El candidat ha repetit en vàries ocasions que "per molt que ara es diguin
https://www.naciodigital.cat/noticia/93806/espadaler/govern/espanyol/independentisme/semblen/societat/auxili/mutu
Pàgina 1 de 2

coses, al final s'haurà de dialogar per trobar una sortida al conflicte".
Davant la pregunta sobre el debat entre escons o vots, ha dit que "per nosaltres, les eleccions
del 27-S no són un plebiscit. Ara, si per una reforma estatutària calen dos terços, una DUI amb una
majoria menor no ens sembla lògic".
Ha desgranat un seguit de punts programàtics: la defensa de l'economia productiva (amb la creació
de la figura de defensor de l'autònom), suport a les famílies i fixar-se l'objectiu de reduir l'atur del
19 al 15% ?en una situació en què 240.000 famílies que tenen tots els seus membres a l'atur?.
Comaparció Mas-Borgia
L'escriptor Antoni Puigverd ha presentat avui Espadaler recordant el lema que guarnia l'escut de
la princesa italiana Isabel d'Este, ?Sense esperança i sense por?. Potser no és una manera de
cridar a l'optimisme a l'hora de presentar un candidat. Isabel d'Este va viure a cavall dels segles
XV i XVI i, amb molts esforços, va poder preservar el ducat de Ferrara. Fou contemporània de
Cèsar Borgia. Aquest tenia un altre lema, ?O Cèsar o res?. Molt lideratge, molta ambició, molts
somnis, però al final va patir una mort obscura. ?Després de passar per presons espanyoles?, ha
afegit Puigverd.
?Sense esperança?. Per Puigverd, això significa abandonar l'excés de sentimentalisme que
caracteritza certs moments. ?Realista, lúcid, valent?, són alguns dels epítets que Puigverd ha
adreçat avui al presidenciable d'Unió. Pel president, i candidat, Artur Mas, tan sols una comparació
amb Cèsar Borgia.
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