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autonómes, que hauria d'haver estat
resolt des de primer de I'any 92.
El preu que hem hagut ha estat una
campanya anti-catalana i anticatalanista desaforada i irracional
engegada pels de sempre i aprofitada
pels que prefereixen I'interés propi al
del conjunt de la societa!. Peró aixó no
ha de fer caure en el desanim, ans el
contrari, cal, avui més que mai, que
treballem dia a dia per les nostres
conviccions i programes.
Raonar i convéncer seran les eines
per a fer-ho.
El nostre nacionalisme personalista,
modern i integrador no permet de
desentendre'ns
deis
aspectes
económics i socials. La simple
reivindicació nacional de res no ens
servira si no podem assentar les bases
económiques i socials per a construir
unasocietat millor, solidaria ique permeti
ellliure desenvolupament de cadascuna
de les persones. Totes les persones
compten, totes són importants.

EL DEBAT pOLíTIC
Em complau molt de poder saludar
aquest primer número de la Veu de
Ponent en la meya doble condició de
militant d'Unió a les terres ponentines I
de President del Comité de Govern del
parti!. Iniciatives que, com aquesta,
porten la comunicació, la informació i la
cohesió entre la militancia són sempre
benvingudes i necessaries, peró en els
temps de crisi que vivim encara més.
Catalunya, i l'Estat Espanyol, viuen
uns moments de forta crisi económica i
política. És ara quan és més facil de
caure en la deserció i la insolidaritat
envers a lacomunitat, peró també, és el
moment en qué la política com a voluntat
de servei pren tot el seu senti!.
UDC dona exemple d'aixó quan, en
el marc de la coalició CiU, encapgala les
úniques iniciatives reals per tirar
endavant I'Estat Espanyol i sortir de la
crisi. I ho fa solidariament negocian!

amb el govern socialista per arribar a
uns acords que beneficien a tot el conjunt
de la societat espanyola i no només a
Catalunya.

és el moment en que la
política com a voluntat de
servei pren tot el seu
sentit.
Altres forces polítiques, que no consideren la política com un servei sinó
com poder pur i simple, han anteposat
els interessos de partit al de tots.
Només tenint aixó en compte es pot
entendre I'agra oposició que han rebut
les negociacions sobre la cessió del
15% de I'IRPF. Negociació que es fa en
el marc institucional del sistema de
finangament de les comunitats

cal, avui més que mai, que
treballem dia a dia per les
nostres conviccions i
programes.
Els acords parlamentaris o de govern
no són facils i sempre arriben després
una lIarga negociació. Poden reeixir o
no, peró no oblidem que, si bé
l'Administració Pública ha d'assentar
les bases per a fer-ho, a cadascun de
nosaltres com a ciutadans ens correspon
lIuitar contra la crisi que patim. La
recuperació del teixit productiu, la
creació de noves .empreses, la lIuita
contra I'atur o la reducció del déficit
públic no seran possibles si no hi
col'laboren tots. Uns des de les seves
responsabilitats polítiques, per pelites
que siguin, i d'altres com simples
ciutadans.
Per molts anys, amigues i amics
d'Unió a les comarques de ponen!.
JOSEP A. DURAN I LLEIDA
President del Comité de Govern
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SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA

Em plau presentar-vos la revista "la
veu de Ponent" adrec;;ada a tots vosallres
amics i amigues d'Uni6 per tal que trobeu
en ella un mitja d'informaci6 de totes les
activitats que des d'aquesta
Intercomarcal organitzem, aixi com
articles, notícies i esdeveniments que
puguin ser del vostre interés.
Vull aprofitar aquesta ocasi6 per
plantejar que davant nostre tenim reptes
importants, estructurar el partit de forma dinamica fent que les delegacions
locals i comarcals constitueixin cél'lules
vitals del nostre partit, assolir una
implantaci6 important a cadascun deis
pobles de les nostres comarques, donar a conéixer el nostre partit, el seu
ideari, els seus projectes, assolir bons
resultats en els diferents comicis
electorals, per aconseguir-ho hem de
treballar moll, de forma eficac;; i coor9inada, fent que I'estructura interna del
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nostre partit sigui dinamica, generi idees
i les posi en practica. Cadascú de
nosaltres hade treballar iHusionat, cada
militant ha de ser el nostre millor
ambaixador alla on visqui, on treballi, on
es relacioni, ha de fer que alió que és un
deis grans valors del nostre partit, la
seva trajectória, es vegi enriquida
constantment per la trajectória de
cadascun de nosaltres, amb un treball
seriós, generós al servei de la nostra
comunitat, del nostre poble i del nostre
país.
Tenim un gran futur, i el farem entre
tots, vull agrair-vos la vostra
predisposició i des d'aquest mate ix
moment posem les nostres idees i el
nostre servei a la vostra disposició.
Mollíssimes grácies!

COMISSIONS

I

El projecte d'actuació de les
comissions d'Unió Democrática de
Catalunya de L1eida, ve emmarcat per
la sistemática de treball que encetarem
arran del nomenament de Na Glória
Palié i Torres, i que s'esta exhaurint al
lIarg del bien ni 92/94.
Mantenir el ritme de reunions
periódiques establint els criteris básics
que serveixen de referéncia dins el
marc programátic que des d'Unió
Democratica de Catalunya de L1eida
volem mantenir i arribar en óptimes
condicions a les properes eleccions
municipals, sera I'objectiu fonamental.
Funció primordial de les comissions,
és també I'elaboració deis corresponents documents de treball, fruit de
la col'laboració i sintetització de les
inquietuts i preocupacions de la nostra
militancia per tal que puguin presentarse i defensar-se pels diferents membres
de cada comissi6 que ens representen
a la nacional.
Darrerament, (el passat dia quinze
de juliol) várem tenir una reuni6 conjunta amb els presidents de les comissions
i els carrecs electes a petició de Na
Glória Palié i Torres, pertal d'unificarels
criteris que ens ajudin a cada comissió
a I'elaboració i consecució deis
esmentats objectius.
Esperem que aquesta talaia que ens
ofereix la nostra "Veu de Ponent" ens
ajudi també en el nostre projecte
plurinacional.

GLORIA PAllÉ I TORRES
C.E.1. TERRES DE llEIDA

LA NOSTRA VEU A MADRID

. Dues qüestions acaparen I'atenció
del món polftic a nivell de tot I'Estat. En
la vessant autonómica la solució del
seu financ;;ament, mitjanc;;ant !a cessió
del 15% del IRPF en concepte de
corresponsabilització fiscal. En
I'economia, I'aprovació deis pressupostos pel 94, per la qual cosa el grup
socialista sol no es matematioament
suficient i ha recabat del recolc;;ament
deis 17 diputats de CiU.
Ambdues s'han barrejat per la seva
simullaneitat en el temps, peró no tenen
gaire a veure una amb I'altra; o almenys

no tenen la selecció que se hi ha volgul
donar. Sembla realment que si se'ns
satisfa en les nostres pretensions de
"retenir"- i cal subrallar el concepte
"retenir" en 1I0c de cedir - el 15% del
IRPF que es recapta a Catalunya, així
com a les allres CCAA, els nostres vots
a favor del projecte de pressupostos
que ha presentat el Govern ha d'ésser
automátic i obligat.
Res més lIuny d'aixó. la solució al
financ;;ament autonómic és un
incompliment del Govern Socialista,
que ha de complir abans de comenc;;ar a

parlar de pressupostos. Aquestos els
haurem de recolc;;aren funció de si estan
d'acord
amb
les
pro postes
programatiques que CiU va fer en !a no
gens lIunyana campanya electoral.
Només si estan en aquesta Iinia de
compromis amb els nostres electors, i
que entenen que és el que convé al
conjunt del país, els hi pode m donar
suporto
JAUME CARDONA I VILA
DIPUTAT Al CONGRÉS

DIADA DE CATALUNYA - 11 DE 8ETEMBRE
El passat 11 de setembre várem
celebrar la nostra Festa Nacional. Com
cada any va ser una jornada en la qual
els ciutadans de Catalunya reafirmem
la nostra voluntat de ser.
Unió Democrática de Catalunya, i en
concret
el
Comite
Executiu
Intercomarcal de Les Terres de L1eida,
encapc;alat per la seva Presidenta Glória
Palié i Torres ho vam voler celebrar fent
una ofrena floral a la memória deis
L1eidatans morts el novembre de 1707
en defensa de les lIibertats de Catalunya,
a I'históric edifici del Roser.
En el decurs de I'acte al qual várem
assistir els membres del Comite
Executiu Intercomarcal i del Comite
Executiu Local de la ciutat de L1eida, el
senyor Romá Sol i Clot va Ilegir un
manifest escrit per ell mateix i la senyora
Carme Torres i Graell, que per I'interes
del seu contingut, reproduim integre a
continuació:
"11 de setembre de 1714. Catalunya
al pal. Calcinen la terra; la sembrem de

ACTIVITATS COMARCALS
Aquest apa?at-ae-Ia-nostra"evista
ambl'assistenciadel Presidentdel
preten inform~r de les .J:ctivi'ta s
Comite de Govern, Josep A. Duorganitzades p Is diferents ¡Comités
;an i L1eida.
d'Unió Democrá1¡ca de Catalunya a
Rarticipació en la Festa Major de
L1eida, per tal d'ap~¡:..eI'Pár!it a tots
T ,'rdera i la Diada nacional de
els militants de les Te¡res de P~ent.
l'Onze ~ Setembre.
En el marc deis objectius marcats
- Visita del Pr~sident del Comite de
des del Comite Execu fu Intercot~rcal,
Govern a la "2~' Fira Sapt Miquel".
és missió important arr~lb~ to a la
- IV Trobada)le Muntanya a Sant
militáncia, simpatitzans i f~~rsmiht nts
Martí det.á'rral .
amb esdeveniments que iilentifiquin a
- AClo.?esntiatl1rC.ió del ~omite Local a
'1"
ideo logia del nostre partit, ajnb la finalitat
de creixer d'una formal qualitativa,
- CoNaboració en~larganitzaciÓ del
millorar I'estructura del partit i poder
~onjell Naciona de la Unió de
tenir presencia activa en to' seis pobles
Jo¡~s
de la demarcació de L1eid .
In
~ra9ió del ou Estatge SoPel que fa referencia a I'aspecte
cia~' D~ a Tre JP, pels militants
organitzatiu s'han dut a terme les
i simpatitzants--a la comarca del
següerits activitats:
.~lIars JU~Sá, amb I'assistencia
- Visites de la Preside~ta del Comite
d'en Josep 'A" Duran i L1eida.
Executiu IntercoFr~al, Glória
- Inicl del c~ide de conferencies,
Palié, a tots els GEYmites lS:.o~cals
emrnarcade en les activitats de
de les Terres ~ Ponent dur . t I
forrftaPi.é
rganitzades des
bimestre sete bre-octubre, j,YI'
d'aquésta Intercomarcal amb la
efecte de plan eja~ diferents 1~-ol,la60ració de I'INEHCA a les
mes d'actualitat) i rtc lIir
c9'marques del Segriá, Urgell i
sugeriments i woposte deis
f'Íallars Jussá.
Comites Comarcals.
~/L1iurament de diplomes del 1r.
Celebracions del G:omite E, ecutiu
Curs de Formació de Formadors,
Intercomarcal a I'~s\el ~bum.o
celebrat a L1eida.
de Sant Martí de Can~ls)'á Tiemp,

sal. Dia endolorit en que els catalans
vegerem com, per la forga de les armes,
ens eren arrebassades les nostres
llibertats. Diaendolorittambé, aquell en
que tants i tants lIeidatans trobarem la
mort en aquest recinte en defensa de
les Ilibertats de Catalunya.
Han passat molts anys d'aixó, peró
la memória és viva. Catalunya té dret a
viure, ha de viure i viurá. Aquesta és la
raó per la que la gent d'Unió Democrática
de Catalunya s'aplega avui aquí, en
aquest recinte de pedres venerables.
Que, si un dia fou foc devastador de la
má del Rei deslleal, avui és caliu en la
llar del nacionalisme catalá.
Afirmem que volem ferde Catalunya
un poble lliure; volem donaralscatalans
el benestar que com a homes lIiures els
correspón; volem que en el nostre poble
hi floreixin les més lliures institucions de
la terra.
Catalunya!, amb nostra lIengua
franca i noble, crida'ns que et
respondrem: Damunt la terra, els que hi
estem; davall la terra, els que foren; i,
mes enllá deis estels, els que vindran.
Per aixó la nostra ofrena floral te un
triple significat, és homenatge als ~erois;
vivencia de present i exigencia de futur,
en aquestcamí que recorrem, lIarg peró
esperangat, de fer de1 nostre poble,el
poble ric, pie i gran que cante m en el
nostre Himne Nacional."
És, com es pot veure, tot un model
d'alló que ha d'inspirar la nostra actuació
per seguir defensant com ho várem fer
aquells L1eidatans, les nostres llibertats,
ara i aquí.
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Els dies 19 a 25 de juliol Unió de Joves va organitzarcom cada any la Universitat
d'Estiu de les Juventuts Democristianes Europees. Eltema d'aquesta Xlena edició
fou "El paper deis partits polítics en el desenvolupament de la democrácia a
l'América L1atina i Europa". Per primera vegada, representants d'América L1atina
van participar en una Universitat d'Estiu de la JDCE.
En els diversos tallers, taules rodones i conferéncies s'analitzaren aspectes
com la importáncia deis partits polítics en les transicions democrátiques en
diversos punts com l'Estat Espanyol, els pai"sos de l'Europa Central i Oriental o
l'América L1atina.
El dissabte dia 24, i en el marc de la cloenda de la Universitat d'Estiu, va tenir
1I0c el Consell Nacional Constitutiu de la Unió de Joves.
L'lnstitut d'Estudis Humanístics Miquel ColI i Alentorn i un equip de la Unió de
Joves van fer possible la celebració de la 1a. Escola d'Estiu de la Unió de Joves
democristians de Catalunya. Va tenir 1I0c durant els dies 28 de juliol i 1 d'agost a
les "mines" d'Ossor (La Selva). El tema principal va ser "El futur Nacional de
Catalunya" i várem gaudir de la preséncia de ponents com el Sr. Xabier Arzalluz,
president de l'Euskadi Buru Batzar, i en Josep Antoni Duran i L1eida, president del
comité de ¡Jovern d'UDC.
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US PARLEN
LES DONES

SAAIES QUE n.?

Moltes vegades m'han preguntat, si
te sentit I'existéncia d'un colectiu com
UNiÓ DE DONES avui dia, suposat que
segons sembla la dona ja ha aconseguit
molts deis objectius que tradicionalment
perseguien les associacions feministes
arreu del món, i la pregunta no cregueu,
me I'han feta molt sovint, aqui i ara crec
tenir I'oportunitat per contestar-la, i
només tocant-ne una qúestió - Creieu
que s'ha impulsat suficientment la
participació de la dona en el debat social?
No hem de lIuitar per aconseguir la
democrácia paritaria?
Creieu que els col'lectius de dones
es consideren seriosament?
Crec sincerament que hi ha gran
part de la societat que encara no ho té
prou ciar. Subsisteixen encara
comentaris que atribueixen a les dones
laculpade que manquen 1I0csde treball
perqué la dona ha accedit al mercat de
la má d'obra, etc. etc.
Tenim més d'un motiu per continuar
ENDAVANT.
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En aquesta secció de la nostra revista, pretenem donar a conéixer fets que
formen part de la própia históriad'UDC i que segurament, en no constituirelements
básics, ni de la doctrina, ni de la própia raó de ser del partit, són desconeguts per
la maJona de milltants. Podnem dlr que encetem un apartat de cunosltats, amb la
pretensió d'ajudar a la formació histórica deis afiliats.
En aquesta ocasió i atés que el qué tenim entre les mans és el primer número
d'una revista que vol ser un órgan d'informació i comunicació de la Intercomarcal
d'UDC a Les Terres de Ponent, hem pensat que seria interessant buscar"els
antecedents més lIunyants d'aquest projecte, si bé no a nivell intercomarcal, si a
nivell nacional.
Hem de comen9ar parlant de El Matí.
El Mati és el díari que publicá el dia 7 de novembre de 1931 el manifest
fundacional d'UDC. Es podria pensar en ell com órgan de difusió de les idees
d'UDC, i en bona part així fou, peró sempre mantenint una Iinia d'independéncia.
Tant és aixi, que en ocasions, com a les eleccions de 1933, el diari aconsellava no
votar per UDC sinó per la L1iga.
Hem d'esperar al 13 d'abríl de 1932 per lIegir el primer diari propi d'UDC, tot i
que no és considerat órgan oficial del parti!. Es tracta de La Nau. La Nau és un diari
fundat i dirigit per Rovira i Virgili, que veu la lIum a I'octubre de 1927. Les dificultats
económiques i la pérdua d'interés periodístic foren la causa que en Rovira i Virgili
vengués el seu diari a UDC.
Aquesta experiénciaperó va durar relativament poc, atés que en no obtenircap
acta de diputat en les eleccions de novembre de 1932 i a causa de la cárrega
económica que significava el diari, aquest va deixar de sortir el 21 de gener de
1933.
El primer órgan oficial d'lIDC, és un butlleti que es diu UDC i que és editat de
mar9 a octubre de 1933.
A aquest butlleti el succeeix el setmanari El Temps, que es publicá des del13
de gener de 1934 fins al18 de juliol de 1936. El Temps, era el portaveu oficial del
partit i en ell s'hi publicava tot en catalá a excepció deis discursos de Carrasco i
Formiguera a les Corts de Madrid, que eren transcrits en la seva lIengua original
castellana.
Després i en la c1andestinitat, vingueren noves publicacions: Determini, Full
d'Ordres, Testimoniatge i For9a Nova, Diáleg, etc. que en tot cas poden meréixer
un estudi més acurat en properes ocasions.
Aquest ha estat un petit passeig per una part del nostre passa!.
Fins avia!.
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