LA PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA I LA PLATAFORMA DESFEDEREM-NOS, DE MUTU ACORD, FAN PÚBLIC
LA SEVA DISCREPÀNCIA TOTAL A L’ANÀLISI I CONCLUSIONS POLÍTIQUES EXPRESSATS AHIR PER DURAN I
LLEIDA EN LA SEVA CONFERÈNCIA AL CERCLE D’ECONOMIA DE LA CAIXA
Ambdues plataformes volen expressar la nostra discrepància total a les declaracions
públiques que ha fet el número u d’Unió, Josep Anton Duran i Lleida, en la seva conferència
d’ahir al Cercle d’Economia de la Caixa.
Considerem que, una vegada més, el Sr. Duran i Lleida ha confòs les seves opinions polítiques
amb el mandat clar de la federació nacionalista a qui deu la seva actuació política i representa.
Específicament, volem rebatre les seves opinions sobre els següents punts:
"L'error polític d'aquest país ha estat que CiU i els socialistes no hagin pogut entendre's per
assumir amb grans pactes els grans i nous reptes de Catalunya"
Entenem que són precisament els grans reptes socials, polítics i econòmics que té plantejats la
nació catalana els qui ens han de fer defugir acords amb un partit com el PSC que reiteradament
demostra la seva submissió a un dels dos grans partits estatals. Després d’un quart de segle,
aquesta pràctica política de pacte amb les forces espanyoles, sigui el PP o el PSOE, s’ha
demostrat esgotada i inútil a l’hora de fer possible el progrés i la modernització de la nostra nació.
“ERC, que és un partit que gesticula amb propostes com la del referèndum del 2014, que no
són innòcues perquè projecten conflicte”
Josep Anton Duran i Lleida obvia que l’arrel del conflicte és la voluntat ferma de l’Estat espanyol de
matenir-se centralista i jacobí. Avui dia tenim la certesa del fracàs que ha significat l’estat de les
autonomies, i sabem també que la proposta federalista espanyola és impossible per les voluntats
polítiques demostrades, amb poca diferència, tant per governs del PP com per governs del PSOE.
Arribats a aquest punt, la via sobiranista és la única opció per garantir que la societat catalana
pugui viure el progrés i la llibertat que li pertoquen com a nació europea d’aquest segle XXI.
"CiU no es presenta com a alternativa a qui legítimament proposa la independència. Si ho
féssim seria un error"
Convergència és una formació nacionalista que, per definició, defensa des dels seus orígens el
dret a l’autodeterminació de totes les nacions, inclosa la catalana. Precisament entenem que
l’evolució de la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol aboca Convergència a assumir el
sobiranisme com l´única alternativa política que planteja un Estat profundament enrocat en matèria
de descentralització. És en aquest punt, i per assolir l’objectiu de sobirania i llibertat que proposem,
on Convergència considerem que ha de prioritzar els acords polítcs amb totes aquelles formacions
polítiques que es mouen entre el nacionalisme i l’independentisme entre les que destaca,
òbviament, Esquerra Republicana de Catalunya.
"Avui, ERC i ICV tenen un valor afegit i un pes en la política catalana que mai no haurien
d'haver tingut"
Volem rebatre, en primer lloc, la profunda immaduresa democràtica d’aquesta declaració perquè
entenem que és greu un que dirigent polític qüestioni les regles de joc democràtiques quan no li
són favorables. Més encara, quan en un hipotètic acord nacional de futur sobre el dret a decidir, la
participació d’aquestes forces polítiques ha de ser volguda i necessària.
Finalment, volem expressar la nostra confiança en les respectives direccions de Convergència i
Unió a l’hora de replicar aquestes declaracions així com en les accions que es derivin per evitar
que es tornin a produir en la veu d’algun representant de CiU, en la mesura que es tracta de
declaracions que col·lideixen amb els principis fundacionals i objectius polítics tan de Convergència
com d’Unió.

Catalunya, 7 de novembre de 2007
www.plataformaperlasobirania.cat

