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L'entorn d'Unió presenta una altra
plataforma per acostar-se a la
societat civil
Catalans pel Seny es diferencia de Construïm al·legant que no tenen un
component polític, sinó civil | El president de l'associació, Joan Corominas, remarca
que volen "fer aflorar el vot amagat del seny"

Joan Corominas (al centre) amb Ignacio López i Marta Badía durant la presentació de la plataforma | I.M.

L'empresari Joan Corominas, president de la nova plataforma ciutadana anomenada Catalans
pel Seny (http://catalanspelseny.cat/) , ha presentat la seva entitat aquest dimecres des de l'Hotel
Avenida Palace de Barcelona com un projecte que respon a la "inquietud". "Neix de la inquietud
que tenim molts catalans per una situació que ens està duent a la divisió i el malestar", ha assegurat
Corominas en referència al procés sobiranista. El seu objectiu és "fer aflorar el vot amagat del
seny", ha afegit.
Per aquest motiu, Corominas ja ha anunciat que des de Catalans pel Seny demanaran el vot per
Unió Democràtica de Catalunya (UDC). "Cada cop som més catalans que volem recuperar el seny
i l'estabilitat, és un run run que circula cada cop més per les cases i les famílies", ha afirmat.
Tanmateix, el president de l'associació ha remarcat que no es tracta d'una associació política sinó
civil i transversal on hi ha "gent independent, de Convergència i Unió o el Partit Popular".
Respecte d'altres projectes polítics, el president de Catalans pel Seny ha afirmat que la declaració
unilateral d'independència que proposa Junts pel Sí porta a la "incertesa", i també ha criticat que
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"altres forces polítiques segueixen sense escoltar la voluntat del poble català".
L'associació, que en les darreres setmanes ja ha sumat més de 400 inscrits, s'ha marcat com a
horitzó les properes eleccions del 27 de setembre per fer la seva campanya a favor del "diàleg" i un
dels primers actes que duran a terme serà un dinar amb membres destacats d'UDC, entre ells
Ramon Espadaler, en el mateix hotel on s'ha dut a terme la presentació el dia 16 d'aquest mes.
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