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POLÍTICA n ESPADALER VOL ‘SEGUIR SENT INCÒMODE’

UDCdefensarà tantelmodel

social comeldretadecidir

nElpresidentdel consellnaci-
onald’UDC,RamonEspadaler,
asseguraqueelpartit continu-
aràdefensanteldretadecidir i
elseumodelsocialbasatenl’es-
tat del benestar. «Sóndues ca-
resde lamateixamoneda.Aal-
gunselsplauriamoltqueaban-
donéssimladefensadelmodel
socialenaresdeldretadecidir,
ial revés,peròsi féssimaixòens
trairíemiseríemprescindibles»,
va dir Espadaler en inaugurar
l’Escolad’EstiudelpartitaCal-
des deMalavella.

Espadaler va fer una crida
als democristians a continuar
essent «incòmodes». «Que no
us espanti o no ens faci por ser
incòmodes, des del 1931 que a
Uniósomincòmodes i aixòvol
dir que som útils», defensà. El
president del consell nacional

d’UDCvaferautocrítica iasse-
nyalàqueéspossiblequeenal-
gunsmoments laformacióoels
partits denominats tradicio-
nals no hagin sigut capaços de
donar respostes «eficaces» als
problemes de la ciutadania.

Espadaler ressaltà elmodel
socioeconòmic que defensa la
formaciópolítica,unmodel lli-
gat a l’estat del benestar i que
técomavalorsprincipals ladig-
nitat de la persona, la llibertat
amb responsabilitat, la lliure
iniciativa i respecte a la com-
petitivitat amb unmercat que
tingui límits, la solidaritat i la
defensadel’escola.«Laadminis-
traciónoésquiperdircoms’han
d’educar els fills i quanparlem
d’educacióestractad’unacom-
petència o deure de les famíli-
es», assenyalà.

DRET A DECIDIR n PREPAREN UNA PROTESTA CONTRA MARÍA DE LOS LLANOS DE LUNA

ElsMunicipisper laIndependènciafaran
accions judicialsaEuropacontra l’Estat
nL’Associació deMunicipis per
laIndependència(AMI)empren-
drà accions legals aEuropa con-
tra l’actitud de la delegació del
GoverncentralaCatalunya.D’una
banda, interposarà recursos al
Tribunal Europeu i demanaran
emparadavant lesdenúnciesdel
Govern central a alguns ajunta-
ments adherits; i de l’altra, pre-
sentaràunaqueixaals tresorga-
nismeslocals iregionalsdelCon-
sell d’Europa.

Aixíhovaacordar l’assemblea
generalde l’AMIahiraBalaguer,
onels alcaldes vananunciar que
convocaran plens extraordina-
ris l’endemà de la convocatòria
delaconsultaperdonarsuportal
presidentde laGeneralitat.A les
accionsjudicialsessumaràunapro-
testa que els alcaldes convoca-
randavantdeladelegaciódelGo-

verncentral. Segons l’alcaldede
Vic i president de l’AMI, Josep
M. Vila d’Abadal, «la delegació
del Govern d’Espanya incom-
pleixtemesdemandateuropeu»,
iperaixòelsajuntamentsdefen-
saran «els càrrecs electes, que
handepoder fer el queels ciuta-
dansvolen», vadir.L’acordesva
prendreper iniciativadels juris-
tes, secretaris i interventorsper
la independència.Segonsel líder
dels ajuntaments independen-

tistes, latardorserà«complexa»,
iperaixò«elmunicipalismevol-
dràestaralcostatdelpobleperfer
elprocésdemocràticen llibertat
ipau».Vilad’Abadal jahaconfir-
mat el recolzament de l’AMI als
actes que l’AssembleaNacional
Catalana (ANC) ha organitzat
per a l’Onze de Setembre.

Entre els actes que celebrarà
l’AMIfinsal9-Nendestaca‘Lasen-
yeraper la llibertat’,unaconcen-
tració simbòlica que es farà en
un punt destacat de Catalunya,
encara sense la data clara, però
queintentaràfervisibleelsuport
d’una amplia majoria d’ajunta-
ments al procés d’independèn-
ciadeCatalunya.Elsalcaldesque
ho vulguin col·locaran un estel
sobre una senyera, amb el nom
del seumunicipi, amb l’objectiu
de crear una gran estrella.

L’AMIdemanarà
emparadavant
lesdenúnciesdel
Governcentral als
ajuntamentsadherits

L
a setmana passada el pre-
sidentArturMasvavisitar
els EUA. Va ser un viatge

curt; escurçat per poder assistir
a la proclamació de Felip com a
rei d’Espanya. Va aterrar a Fila-
dèlfialatardadeldilluns16dejuny
i va marxar pel mateix port tres
dies després, a quarts de set del
vespre.Tresdiesenterritorinord-
americà… dels quals només mig
dia tenia agenda pública. Què va
fer la restadel temps?Segonsels
responsables de premsa de Pre-
sidència,Mas tenia «agenda pri-
vadaquenocomentem».

Enunainformacióquevamdi-
fondre dimecres passat vam re-
velarqueArturMasvaserdilluns
aWashington, abans de viatjar a
Raleigh, a l’estat de Carolina del
Nord.Masvadesplaçar-seencot-
xedesde l’aeroport deFiladèlfia
perassistiraunsoparacasad’un
particular,on,amés,estavencon-
vidades una desena de persones
vinculadesalmóndelsthink-tanks,
el desenvolupament i les relaci-
ons internacionals aquí a la capi-
talnord-americana.Enaquestso-
par, amés, també hi havia un ex-
congressista delsEUA.

Per respecte als assistents i a
l’organitzador del sopar, no puc
donar noms ni més informació.

Elqueemsorprèn,però,ésqueel
Govern negui el sopar: el secre-
tarid’ExteriorsdelaGeneralitat,
RogerAlbinyana,vaassegurardi-
jous que el president no va estar
a la capital nord-americana en la
seva visita alsEstatsUnits.

Enunaconversaambperiodis-
tesaSacramento(Califòrnia),on
participavaenelsactesdeladele-
gaciócatalanaquevanprosseguir
viatge sense Mas, Albinyana va
afirmar que el president no va
mantenir cap contacte ni reunió
aWashington.

Quan vaig revelar la trobada
deMas,elsexplicoqueabansha-
viacontrastat la informacióamb
dues fonts diferents. Avui, da-
vant les declaracions del secre-
tari d’Exteriors de la Generali-
tat,vulldifondrepartd’uncorreu
electrònic d’un dels assistents
en què em confirma que va ser-
hi iqueArturMasvafertard(com
a conseqüència del retard en el
seu vol), però que sí va arribar.

Inacceptable
És inacceptable que Albinyana
menteixi.ArturMas tédret a te-
nir una agenda discreta en els
seusviatges,peròsiaquestaagen-
da es fa pública, la mentida no
potser la resposta.Mas iels seus

assessorshandesercapaçosd’ex-
plicarque–comvaigcomprovar–
Mas va voler trobar-se amb un
grupdegent interessadaenel te-
macatalàperexplicar-se.Quèhi
ha de dolent?

Hihamoltselementsquecon-
tradiuen la versió d’Albinyana.
La més eloqüent és la increïble
explicació queMas va viatjar en
cotxe des deFiladèlfia fins aRa-
leigh,capitaldeCarolinadelNord,
on l’endemà tenia actes de la se-
va agenda pública.

Ladistànciapercarreteraen-
tre lesduesciutatsésmésde600
km(gairebé7hores), i tantFila-

dèlfiacomRaleighsónhubdeUS
Airways, aerolínia amb la que va
volar Mas. Per què algú hauria
volgutqueMasviatgésgairebé8
horesenaviódesdeBarcelona i,
aterrat amb jet-lag, hauria pen-
satqueanarencotxe7horesmés
eraunaopcióbonaperalpresident?

No,Masnova anar en cotxe a
RaleighdesdeFiladèlfia; vaanar
encotxefinsaWashingtoni,des-
présdelsoparvavolardesdel’ae-
roportRonaldReagan fins aCa-
rolinadelNordenundelsúltims
vols de la nit.En democràcia, la
mentidanoésderebut,niquesi-
gui per justificar un procés de

construcciónacionalquereque-
reix discreció.

Mas no va fer res dolent (que
sesàpiga): volerexplicarelpaís i
la situació que viu avui Catalu-
nyaentradintredelqueelsciuta-
dans esperen d’ell.

El que no pot acceptar la ciu-
tadania és la mentida. Entre al-
trescosesperquè forcenunaltra
pregunta: què amaguen? Als Es-
tats Units o el Regne Unit –per
citar dos exemples–, Albinyana
hauria de dimitir.

GustauAlegretésperiodista
corresponsalalsEUA

El sopardeMas
aWashington

Elpresident tédreta tenirunaagendadiscretaenelsseusviatges,peròsi l’agendaes fapública, lamentida

no pot ser la resposta.Mas va voler trobar-se amb algú interessat en el procés. Què amaga Exteriors?
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El president, a la planta de Grífols a Carolina. A la seva esquerra, darrere amb ulleres, Roger Albinyana. FOTO:ACN


