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Demòcrates de Catalunya es
constituirà en congrés el 7 de
novembre
És el primer partit "postprocés" i vol ocupar l'espai socialcristità sobiranista | Antoni
Castellà: ?A títol personal, m'agradaria que la fórmula de Junts pel Sí es traslladés
a les eleccions espanyoles? | Fonts de Demòcrates confirmen que les converses
amb l'MDC de Vila d'Abadal estan molt avançades
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Neix el primer partit polític "postprocés". Demòcrates de Catalunya celebrarà el seu congrés
constituent el proper 7 de novembre a Cornellà. Ho ha anunciat aquest migdia Antoni Castellà, qui
també s'ha referit en diverses ocasions a la nova força com a Partit Demòcrata. És un nou pas en
l'estructuració dels democristians sobiranistes que van abandonar UDC després de la crisi soferta
per aquesta formació el juny passat després de la consulta interna a la militància.
Tot indica que en el congrés fundacional del 7 de novembre hi seran també presents els
membres del Moviment Demòcrata Català, impulsat per Josep Maria Vila d'Abadal, tal com ha
informat NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95748/grups/antoni/castella/vila/abadal/confluiran/unic/partit/so
cialcristia) . Fonts de Demòcrates de Catalunya han confirmat que les negociacions amb l'MDC
estan molt avançades.
Castellà ha explicat que Demòcrates de Catalunya es dotarà d'una organització molt oberta, que
elegirà els candidats a càrrecs electes per un sistema de primàries. Serà la massa de voluntaris que
estan treballant en el projecte els qui elaboraran el model de partit i el seu contingut ideològic. Els
càrrecs del partit en institucions hauran de lliurar el 7% del seu sou al partit. Han subratllat la
decisió de no recórrer al crèdit bancari per preservar la màxima independència.
Antoni Castellà ha destacat el paper que pot desenvolupar el nou partit i ha assenyalat que
l'adscripció de la Diputació de Barcelona a l'AMI ha estat possible gràcies a un vot, el d'un diputat
provincial de Demòcrates. Castellà ha afirmat que disposen d'un bon nucli de poder municipal,
conformat per 27 alcaldes.
Repetir Junts pel Sí a les eleccions espanyoles
Castellà s'ha pronunciat, a títol personal, a favor que ?la fórmula de Junts pel Sí es traslladés a les
eleccions espanyoles?. Ha considerat que fóra bo ampliar al màxim aquest bloc i que ha de tenir
com a element essencial la negociació amb l'Estat per fer efectiva la desconnexió.
Demòcrates de Catalunya ha fet també la seva valoració de les eleccions al Parlament. A banda de
Castellà, ha intervingut Joan Rigol, expresident del Parlament, qui ha dit que el 27-S han estat una
victòria. També ha dit que se senten ?hereus d'Unió Democràtica, però no som Unió Democràtica?.
Rigol ha recorregut a la història i ha recordat que l'any 1934, UDC es va alinear amb la Generalitat
enfront la dreta de la Lliga quan es va discutir la Llei de contractes de conreu, i després, el 1936,
va fer costat també a les institucions del país. Rigol també ha volgut insistir en el suport total que
donen al president Mas.
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