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UDC també aniria al Constitucional
per frenar la declaració
independentista
Duran assegura que si tinguessin representació al Parlament també haurien
acudit a l'alt tribunal espanyol | El líder d'UDC anima a membres de CDC a dir
públicament que "no té sentit anar de la mà de la CUP"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, reunits a La
Moncloa, aquest dimarts Foto: ACN

El president del comitè de govern d'UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, ha assegurat que si UDC
tingués representació al Parlament estaria "combatent tot acte d'il·legalitat" en referència a
presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC). De tota manera, en una entrevista a TVE
(http://www.rtve.es) , no ha aclarit que Unió hagués presentat el recurs abans de la votació o
després que la proposta de resolució s'aprovi. En aquest context, ha refermat que el seu partit
utilitzaria "tots els instruments jurídics i inconstitucionals" al seu abast per respecte a Catalunya i
en defensa de la legalitat. D'altra banda, ha animat a membres de CDC a dir públicament que
"no té sentit anar de la mà de la CUP".
Duran ha defensat que si UDC tingués representació al Parlament no es donaria la situació actual
perquè, segons ell, la proposta de resolució independentista és una de les conseqüències que la
CUP, i no UDC, està "marcant el ritme". "Aquesta declaració és una imposició de la CUP i ni tan sols
té la presidència de la Generalitat com ha contrapartida", ha lamentat.
De totes maneres, preguntat directament per si UDC recorreria al TC -com fan avui els partits
unionistes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97452/psc/pp/aniran/al/tc/evitar/debat/sobre/declaracio/indepen
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dentista) - en cas de tenir diputats al Parlament, el líder del partit ha assegurat que en aquest cas
Unió estaria "combatent tot acte d'il·legalitat". Duran ha diferenciat entre presentar un recurs a l'alt
tribunal abans de la votació o presentar-lo després. En aquest sentit, ha opinat que "no serà fàcil"
que el TC doni la raó als recursos de C's, PSC i PPC que demanen que no s'arribi a votar la
proposta de resolució.
Al marge del moment en què presentaria el recurs, Duran ha confirmat que recorreria a l'alt
tribunal. "Si evidentment entenguéssim que vulnera una legalitat nosaltres que defensem la
legalitat i la supremacia de la llei com a bàsic en un estat de dret, estaríem allà", ha afirmat per
després recordar que el respecte a la llei era una de les condicions que el partit va incloure en la
consulta interna.
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