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Presentació
Amic lector.

Tens a les teves mans el número O de la "Veu d'Unió", publicació trimestral d'Informació
d'Unió Democratica de Catalunya a les Terres de Lleida.

Aquesta publicació, que apareix coinciclin en el temps amb la celebració del "II Aplec d'Unió"
a casa nostra, vol ser una ~ina de formació, informació i comunicació entre tots els que conformem
la gran familia d'Unió a les comarques de Ponent; oberta pero a tots els simpatitzants i amics i
fins i tot atractiva i valida per atots aquells que l'arribin a coneixer encara que es considerin
allunyats del nostre projecte político

"La Veu d'Unió" neix, arnés arnés, amb vocació de servei, per damunt de tot el país, a
Catalunya i en definitiva a les Terres de Lleida.

És el nostre objectiu que la "Veu d'Unió" esdevingui de debo un Resso, una veu clara i ferma,
la veu d'un partit fort en un moment d'especial trascendencia política a Catalunya.

Cal pero, que tu, arnic lector l'acullis amb entusiasme, gaudeixis amb la seva lectura i col.laboris
també en la seva distribució i promoció. Les seves pagines també són obertes per que hi puguis
dir la teva. Aquests i no altres són els nostres objectius. .

Desitjeu-nos sort i que per molts anys puguem oferir-te aquest servei a tu, amic lector que
amb nosaltres encetes, forta, mOlt forta "La Veu d'Unió".

A LES TERRES DE LLEIDA
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"Unió víu un procés de creixement
mo/t important, es troba en una excel.lent
situació", ha manifestat el president del
Comite de Govern d'Unió Democratica de
Catalunya en l'entrevista a la "Veu d'Unió"
que reprodujm en les pagines centrals
d'aquest número O.

En I'amplia i extensa conversació el
líder d'Unió assenyala també que la coalició
CiU segueix disposant d'estabilitat, a la
vegada que Unió viu un procés de creixement
molt important: n ... pero que no sois no ens
desequilibra, sinó que ens consolida".

Per a Duran el pacte de governabilitat
amb el PP a nivell d'Estat va ser una decisió
necessaria per donar estabilitat. En aquest
sentit assenyala sentir-se satisfet deIs
resultats, pero una satisfacció moderada.

En quan als reptes de futur que té
plantejats la societat catalana. el president
de Govem d'Unió n'assenyala entre d'altres
la recuperació del sentit etic de las política
i l'aprofundirnent del nacionalisme. El futur
economic i polític segons Duran passa per
Europa:"... pero hi han questions pendents
que hem de resoldre nosaltres, Cal donar
una solució a ['atur i als contraetes
inestables' '.

Final!llent Duran i Ueida fa una crida
als joves i els convida a preservar i expandir
el futur nacional de Catalunya.

(Entrevista Pag, 4 i 5)
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Josep. A. Duran i Lleida:

"Unió es traba ·en una exce/./ent situació"



Debat de IIEstat de les Autonomies

La veu ¿'Unió

Ara com mai, es donen les condicions per una
projecció renovada, d'Unió en la societat lleidatana.

Les Terres de Lleida, tenen davant una perspectiva
de creixement molt important, afavorida per obres
d'infraestructura que seran una realitat a mig termini.
L'Eix transversal, I'Eix Pirenehc o la fase final de
I'autovia Cervera-Igualada pel que fa a les carreteres,
el canal Algerri-Balaguer i el Segarra-Garrigues en el
camp deIs nous i darrers gran s regadius, els
embassaments de Rialb i de la L/ossa del Cavall en el
sector d'aprofitament hidraulics i medi runbient o l'AVE
en el sector de les grans infraestructures, en són
exemples.

Per contra, les nostres comarques han de ficar tota
la carn a la graella. per asegurar el futur de sectors
prioritaris com l'agricultura~la ramaderia i la silvicultura,
conseguir millors condicions pel desenvolupament del
sector de serveis, especialment del turisme actiu i buscar
un complement industrial en base a les possibilitats
que oferira la liberaLització de sectors estrategics. com
l'energetic. També haurem de ficar el coIl per manten ir
~nfraestructures necessanes per I'equilibrí territorial,
com les línies de ferrocarril Lle'Ída-Cervera-Manresa
o Lleida-La Pobla o per recuperar-ne d'altres com el
patrimoni de Defensa a Lleida en les millors condicions
per l'ús civil. Aquestes i altres exigencies faran necessana
una posició fenna d'Unió i a la vegada una acció solidaria
i conjunta amb la resta de forces politiques i socials.
Un trebaU pel dia a dia i un repte pe! futuro .

s'ha enforrit. La constant presencia. les aponacions e
iniciatives que es fan des del nostre partit, en el camp
social i" de progrés, en el camp de les Ilíbertats
democratiques, en el camp de l'economia i I'empresa
o en el camp del nacionalisme, són de pes en la dinamica
general del Grup Parlamentari a Madrid.

Que cal fer doncs? Entenem imprescindible tenir
voluntat I?edagogica com dei a el nostre portaveu
Joaquim Ferrer, essent molt conscients i decidits a
evitar la temptació de la superficialitat, argumentant la
raó que motiva les reformes i el sentit profund de les
propostes que alimenten el procés de l'Estat de les
Autonomies. Cal defensar les nostres convicci.ons amb
tota la fermesa que calgui, pero també fent un esfory
de pedagogia. per tal de que se'rs entengui.

Un altre desafiament al que hem de respondre és
l'aplicació constant de la dinamica constitucional. Cal
un impuls constitucional. amb una interpretació generosa
de la Constitució si no volem que se'ns faci estreta i
alhora augmenti la sensació d'insatisfacció que ens
envolta"

Entre els objectius més ·immediats hem de
reflexionar sobre el concepte de nacionaliIat, incorporat
a la Constitució Espanyola per a subratllar l'existencia
de les nacionalitats historiques. Com que s'esta
experimentant una certa vanalització, és necessari
reconeixer aqueIl fet de manera que segueixi donant
seguretat a les realitats polítiques a que es referia en el

. procés constitucional. Si aquest procés de banalització
continua, caldra comen9ar a pensar en incorporar una
nova definició d'aquesta realitat o cerc?! altres vies qu'e
donin resposta a aquell pacte dLestat que va representar
I'intent de resoldre un contenciós i ara por significar
una falsa solució.

Aixo si que s'ha dit i ho ha pogut escoltar qui ha
volgut. "Escolta Espanya, la veu d'un fill que et parla
en lIengua no castella.na" tret de la poesia d'en loan
Maragall, es va dir. S'ha escoltat. prou o suficientment?
Aixo és altra qüesti6. El president Aznar només va.
manifestar-se en que no estava disposat a reescriure el
guió del model aUlonornic. A vol tes penso que el PP
no en té de model autonomic; milIor dit si que en té i
és el que ens mostrava abans de les generals. Ara a
correcuita !'ha volgut canviar fent una fugida endavant
sense saber c1arament com aterrar, i aixo seria
preocupant. Per tant, no sé si es va escoltar massa, pero
si que s'ha contestat poc, ja que no s'h"a proposat cap
alternativa, només pura i simplement la negació a
cercar-les.

No voldria tampoc donar la sensaci6 de que tot
és negatiu i no es van fent petits pasos. El fet cliferencial
es va accentuant amb una cena nonnalitat; la diversitat
pero dins de la generalització. Si I'any 94 es deia
clarament sense rebuig de ningú que no erem 17 llengües
o cultures diferents, enguany bem sentit que no s6n 17
O 19 pobles diferents. Mica en mica potser anirem fem
camí. .

Altra qüestió a plantejar és la unitat de la lIengua
catalana. Després de que fa ben pocs dies el mateh
Senat es rebutjava aquesta unitat lingüística amb els
vots del PP, en el decurs del debat els mateixqs presidents .
de Valencia ¡les illes var~n intervenir amb la seva
lIengua que és la nostra i ens varem entendre, sense
traducció simultania.

Pel que fa al primer punt, cal dir que la ciutadania
vol posicions centrades. Accepta fins i tot
posicionaments radicals, si a continuació la reflexi6
porta al bellmig del sentit comú. Aquesta és una constant
aportaci6 d'U¡Ü6 a l'acci6 política. Tenim exemples
constants en els darrers messos. de l'esfor9 que esta
fent CiU i especialment Unió. per modular les actituds
del Grup majoritari del Congrés.

Projecció Renovada dlU_nió en la
Societat Lleidafana

La (1osició política de CiU amb ('a.ctual govern
popular, s'ha enfortit. L'objectiu és doble: 'Centrar al
PP i augmentar l'autogovem.

Pel que fa a I'aulogovem, la cessió del 30% alnb
capaCital normativa. és I'aveny més important en' la
recuperació de .Ia sobirania de Calalunya, d'en,a 1714.

La posició d'Unió en I'actual marc polític també

Malgrat tot, el supon al govern socialista, havia
signifícat~ gracies al paper decissiu de CiD. un nou
posicionament de la coalició en la política espanyola,
de gran importancia per a Catalunya i el seu autogoven,
sobre tot en la financiació de I'autogovem, que després
d'anys de sequera, mentre i tant el PSOE va tenir majoria
absoluta, va rebre un impuls amb la cessió del 15% de
I'IRPF.

Fa menys d'un any s'iniciava la sisena legislatura
de les Corts Generals. gracies als acords entre CiU i el
PP. Les eleccions generals del 3 de mru'9, havien retomat
la confianya de bona part de I'electorat en la coalició
de CiU i havien barrat el pas a la prevista aclaparadora
vicloria del PP. Després del dlstig, pel suport al govem
socialista en les municipals i autonom.iques. el resultat
del 3-M, era una iojecció de moral.
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La Véu d'Unió
a les Terres de Lleida

Publicació trimestral d'inronnació
d'Unió Ocmocratica de Catalunya

Intercomurcal de Llcida

ReSlava, dones, esperar les intervencions del
PresidenL de-la Generalilal i el del Govern Central.
Hem de dir que sempre que el president Pujol va a
Madrid, i més en ocasions tant assenyalades com aquesta
acoslUma aprofilar-ho i no deixa perdre l'op0rLunitat
de dir el que creu que ha de dir.

Es podia eSlalviar el Debal, doncs, perqué no
serveix per res? Ha estat un diaJeg de sords? Doncs
sencillamem, no hi ha piljor sord que qui no vol escoltar,
de la mateixa manera que no hi ha pitjor cec que qui
no vol veure-hi, ni pitjor mut, que qui no vol parlar.

Realmet I'encaix de Catalunya en I'Estat no esta
resolt i encara que estem en uns' moments deis l11és
reeixits, ha estat historicament un seguit d'intents frustats
des de 1714 cn,a. El rnés preocupant és que no s'albira
un csdevenidor prou salisfactori i aixo cal dir-ho com
ho va Ferel president Pujo/. lnsatisfacció que seguramenl
té diversos motius; en primer Iloc perque no haurem
sabut explicar-ho pr.ou bé, per tant hi ha mancances
propie , per la nostrp parto Pero lambé hi ha una certa
instrumentalització, darrcrament per pan deIs dos grans
partits espanyols. que per interessos partidiste~ s'han
volgul fe" oposició mútuament, utilitzalllla nostra fonra
polftica i per extensi6 Catalunya, pe,. tirar-se en cara,
els uns als altres, llns pactes que només estabilitat
donaven a la Governació de ¡'Estat.

Quin dubte h¡ ha que el Debal sobre {'Esto! de
les AUfonomies ha esdevingUl un fel rellevanl.

Cal reconeixer i així ha faig, que el guió de les
intcrvencions deis presidents socialisies i populars.
estaven marcades d'antuvi i es varen seguir al peu de
la lIetra. Els uns reblanl el clau sobre el nou modcl de
financ;ament aUlonomic, i els aItres intcntant demostrar
la bondal del malcix.

IMPRIMEJX: Impremlu tiró
Dipósil Lega¡ L - 429 - 1997

JAUME CARDONA 1 VILA
SENADOR PER UNIÓ
PORTAVEU ADJUNT DE C¡U
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Carta del President'de la Intercomarcal

Anima't a fer gran Uni6 ! !

.Pag,3

qualsevol tema d'actualitat que es plantegi en la
nostra comunitat, Uni6 hi pot donar una resposta
i per tant Unió hi té quelcom a dir,

En definitiva s6n tres raons, segurament molt
simples, pero molt fermes i molt segures per
apropar el nostre partit a la societat de la qual
participen i en formem part, i a la qual li hem de
donar tot el que ella ens pugui demanar.

Us encoratjo a que feu extensiu aquest
pensament a totes aquelles persones amb que
lingueu relaci6, a totes aquelles que penseu que
poden assumir el compromís ideologic d'Unió
Democratica, Hem de fer fort el nostre partit, i
només podem fer-ho si tu ens ajudes, Tots plegats
som capa90s de donar molt més a la nostra ciutat,
de servir-la millor, pero ens cal la unitat i la for9a
de tots, sense deixar-nos ningú, sense que ningú
hi falti.

MIQUEL PADILLA

Malgrat diguem el que és cert, que les realitats
basca i catalana s6n ben diferents per fei
comparacions, no menys cert éso que a nivell de
les bases hi ha una certa decepci6 per comprovar
que, amb un cost molt menor que el nostre, els
nacionalistes bascos se'n surten amb la seva.

Que podem aportar els militants i
simpatitzants d'Uni6 Democratica de les Terres
de L1eida en aquests moments difícils? En primer
1I0c, ajudar a creixer el Partit. Hem de passar de
I'autocomplacencia, pel creixement anterior -que
ha estat molt notable- a la imposici6 d'un deure
d'ampliaci6 de la riostra base social,
imprescindible, d'altra banda, per assolir el futur
amb la millor de les expectatives, En segon 1I0c,
treballar per la coalici6 Convergencia i Unió,
coalici6 en la que hi creiem sempre que sigui un
instrument al servei de Catalunya. Finalment, des
de la nostra militancia, pero tambe des de la nostra
propia condició de ciutadans catalans, participar
des de totes les instancies possibles d'aquella
obligaci6 que tenim els que hi creiem en el nostre 
país, Catalunya, quina és l'ampliaci6 del sentiment
nacional en el conjunt de la societat. És a1l6 que
tantes vegades hem escoltat del nostre President
del Comite de Govern, J~sep Antoni Duran
Lleida, amb l'expressi6 "nacionalitzar el país".

nosaltres com engrescadora pels adversaris polítics.

A més, no ha ajudat gens ni mica a insuflar
moral entre la militancia nacionalista catalana el '
darrer pacte Gover-Partit Nacionalista Basc,

les possibilitats de cadascú, l'aplicaci6 de les
maximes i deIs principis que inspiren la filosofia
política d'Unió Democratica,

Cal, per tant, que anem a buscar aquelles
persones que poden pensar com nosaltres, que
poden tenir proximitats ideologiques amb el nostre
partit, que poden compartir amb Uni6 principis
basics de convivencia com la solidaritat,lajusticia
social, la subsidiarietat, etc,

Potser aquestes persones les tenim al'costat,
s6n ve'ins nostres, són companys de treball, són
arnistats, o simplement són coneguts. Hem
d'intensificar l'analisi de les nostres relacions per
veure si realment totes aquestes persones poden
cabre i poden coLlaborar en el projecte polític que
és Unió Democratica,

Unió Democratica té un present. Esta arrelada
en el territori, en els municipis, en les comarques
de Catalunya, també a la ciutat de Lleida. Els
militants d'Unió conviuen diariament amb molts
conciutadans que potser poden compartir el nostre
ideari, que potser només cal que els hi insinuem
els nostres postulats, que potser volen entrar a
formar part del nostre projecte,

Uni6 Dernocratica també té un fulUr. Els
principis que inspiren la filosofia política d'Unió
son plenament vigents en la nostra societat. En

Unió és un partit que té un passat historic,
Uni6 té una historia, encara viva, i que cal que
sigui explicada i enssenyada, Ha defensat les
lIibertats de Catalunya, ha defensat els drets i
llibeltats de les persones, ha estat conseqlient amb
el seu ideari,

Presentem aquest número Ode PONENT en
un deIs actes més importants que celebrará la
Intercomarcal aquest any, És l'Aplec, la Diada
que ens ha d'aplegar als mÜitants i simpatitzants
d'Unió de les Terres de Lleida, acompanyats també
per diferents representants deIs sectors económics
i socials de les nostres comarques,

L'Aplec té lloc en un moment d'especial
trascendencia política a Catalunya, Encara que
alJunyats (suposem) de qualsevol tipus d'eleccions,
i encara que ja ressonin debilment els espetecs
deIs congressos deIs partits de la tardor passada,
la situació política al nostre país és tot menys
tranquiLla, Un aire pre-electoral s'ha apoderat de
les nostres ments, i no hi ha res que no es plantegi
en clau de "properes eleccions" (municipals o al
Parlament de Catalunya, tant ni fa), Aixo, que pot
ser bo en part, doncs ens esperonna a preparar
nos amb la suficient antelació pe'r l'incert futur,
també comporta que no tinguem temps de pensar
en els graos reptes i no només en l'irnmediat. 1
ens obliga a continuar parlant d'eleccions,

Una darrera enquesta a un mitja de Barcelona
ha plantejat la possibilitat d'un hipotetic triomi
socialista a la Generalitat. Independerrtment que
ens ho creguem o no, la reflexió que ens hem de
fer és sinó hem d'estar units més que mai els
nacionalistes, La darrera disputa a la coalició
Convergencia i Unió ha estat tan esteril per a
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Josep M: Pelegrí
REGIDOR DE LA PAERIA DE LLEIDA

Cal que Unió estigui present a la ciutat de Lleida

La veu d'Unió

Per tal que un partit polític pugui aplicar
veritablement la seva política cal que
necessariament tingui implantació en aquella
societat o en aquella comunitat. És un objectiu
d'Unió Democratica validar aquest principi en el
marc de la coalició de CiU a la ciutat de Lleida,
Per aquest motiu cal que Unió tingui el maxim
arrelament en l'estructura de la nostra ciutat de
Lleida,

No és l'objectiu d'Unió Democratica copar
totes les presidencies d'entitats, associacions,
,carrecs directius, etc, Unió només vol estar present
en la societat lIeidatana, en tota la societat civil
de la ciutat, per coLlaborar, per resoldre els
possibles problemes o mancances, per garantir,
en definitiva, una major qualitat de vida de tots
els lleidatans i lIeidatanes,

EIs militants d'Unió som persones
qilOtidianes, normals, trebálladors, amants de la
nostra feina, de les nostres amistats, deIs nostres
ve'ins, Cal que extenguem aquesta realitat per fer
possible I'aplicació deIs principis polítics que
inspiren la nostra forrnació, Sabeu que el centre
de J'acció política d'Unió Democratica.és la persona
que viu en comunÚat, en tant que es relaciona
amb les demés persones i té uns problemes, unes
mancances i unes necessitats que cal satisfer per
aconseguir una major qualitat de vida de tota
aquella comunitat.

Unió necessita que els seus militants estenguin
els seus postulats i facin factible, en la mesura de



• "Defensem un gran país"

. Finalment, ¿quin és elmissatge que vol
donar míijallfant aquesta entrevista en elllúmero
O de la revista d'Unió a les Terres de L/eida a
tots els militants, així com a tols els simpatitZOllts
i amics del partit a les Terres de Lleida?

AIs qui feu la revista, el missatge no pot
ser altre qué el de I'encoratjament i la felicitació.
Tot esfor9 és poc per a difondre el missatge del
nostre Partit, i per llixó mateix us demano que feu
una revista oberta, sense por de tractar les qüestions
candentsj que fugi de La complaen9a. AJs l1l.ilitants
només els puc demanar que continüin al1lb el seu
esfor<;:, perque crec que estem treballant per una
ideologia i un compromis gratificants i que val la
pena. 1 als amics i simpatitzants els convido a que
és comprometin encara més amb nosaltres, perque
crec que defensem un gran páís i una societat més
justa.

Pag.S

a les obres d'art, el Museu de LJeida ha actuat
sempre obertament i sense arrabassar res per
"derecho de conquista". Si les obres no poden ser
al seu Jloc d'origen per raons de conservació o de
seguretat, L1eida té tant o més drets que no pas
cap altre Jloc per a conservar-les. El que cal és
garantir la seva conservació i el fet que puguin ser

. admÜades per tots els ciutadans.

Com a fiU d'AlcampeU, ¿quilla és la
vostra valoració de la segregaciá dels pobles de
la Franja de la Diócesi de L/eida i de la
permanencia de les obres d'art de procedencia.
aragonesa en el Museu Diocesa de Lleida?

Crec que en aquesta qüestió les raoils
polítiques han distorsionat el savi comportament
de l'Església durant segles. EIs pobLes de la Franja
són zones de cultura nacional catalana i per a;xo
crec que és una perdua que no depenguin d'un
Bisbat catala, perque h; pot haver un dia qlJe le~

noves jerarquies no comprenguin aquest sentiment.
Pero la vida de l'Església Ja decideixen també els
fidels, i IDO dóna moti u a l'esperan9a. Pel que fa

V;vim en un món tecnificat i
despersonalitzat. La Democracia Cristiana apOlta
una sensibilitat política centrada en la persona
com a primer objectiu i que impulsa el sentiment
comullitari,; llixo és molt impOltant. perque refor9a
el ·component etic de la política i posa les
instituc;ons al servei del ciutad·a.

la veu crítica que, des de la seva sensibilitat, ens
permeti detectar comportaments mecanics o
aUunyats deis nostres objectius, i, en segon IÍoc,
correspon als joves m(s que a llingú comprometre's
amb el nostre futllr nacional, perqué són els clidats
a preservar-lo i expandir-lo.

Com a vicepresident 'de la D. c., ¿quins
sán els grans problemes delmán d'avui i quines
les respostes que la D.C. pot oferir?

"

i la presencia en un deis grups poJítics i economics
més importants. Per a CataJunya comporta també
avantatges polítics ates eL major protagollisme de
les regions europees i el fet que for90sament
desapareixera el centralisme de l'Estat, amb un
major repartiment del poder i les competencies
entre els diferents niveUs admillistratius i polítics.

Quill missatge d'esperanr;a pot donar
Josep A. Durall°i Lleida a un sector com el de la
pagesia de tanta importO.ncia en les Ilostres Terres
de Lleida?

• "Els joves han de ser
la veu crítica"

Abril de 1997

Quina ha de ser l'aportació deis Ilostres
joves a la vida política catalana?

Jo cree que els correspon una doble missió
específica, a més de la que els correspon com a
qualsevol altre ciutada: en primer Iloc, han de ser

Suposso que l'esperan9a ve de la propia
fortalesa del sector, i és obvi que, com a partit,
Ullió ha demostrat sensibihtat per aquesta qüestió.
.Jo només puc assegurar que farem tot el que .es
pugui per a la defensa i preservació d'aquest sector,
davant totes les administracions i tots els ambits
possi.bles, pero' cal que la pagesia continui' amb
els seus esfor90s de modernització i competitivitat.

La veu d'Unió

un procés decreixement molt•"1r. .,unzo vzu
. "zmportant

Com veu l'estat de la nostra ecollomia
i quill és elfutur que ellS espera?

Estem aconseguint els criteris de
Maastricht; avu; clia .comphm frec a frec amb els
requisits d'inflació, estabilitat i deficit públic, i
aixo és encoratjador. El nostre futur passa per
Europa, pero no hem d'obJidar que queden'
qüestions pendents que hem de resoldre nosaltres:
entre d'altres, per exemRle, cal saber donar una
solució a I'atur i als contractes Inestables. En
qualsev.ol cas, pero, estem consolidimt la nostra
recuperació economica i ens acosrem a Europa, i
aixo ens· fa pepsar que el furur ha de ser millor
que el present.

Que pot suposar per a l'Estat Espanyol
i molt en cOllcret per a Catalunya l'entrada en
el grup capdavanter de la Uniá Europea?

Representa la modernitat, la competitivitat

• "El nostre futur passa
. per Europa"

Abri I de 1997

''Estem moderadament satisfets delpacte amb
el PE falta que el Govern n 'assimili l'esperit"

''El creixement de la competitivitat, el benestar
deis cíutadans, la solidaritat i la lluita contra la
margiñació i lapobresa, laprotecció de lesfamílies,
la recuperacíó del sentit etic de la política, són
els nostres reptes de futur"

demostrat ser de gran utilitat, i crec que poca gent
ha trebaJlat com nosaltres en la: defensa de la
farruua. 1 pel que fa als nostres reptes com a nació,
Ullió, amb I'autontat que ens dóna la nostra historia
i compromis amb Catalunya, esta contribljint
decisivament a la clivulgació, renovació i expansió
del missatge nacional,

1"""

Pel que fa aJs reptes comuns, crec que
Unió ha contribuit molt positivament a la defensa
de l'economia productiva. Per exemple, hem fet
un esfor9 molt imponant en la proporció i defensa
de mesures economiques i legislatives que han

reptes?

Ellfortir el Partit és ara l'objectiu?

Qualsevol partit desitja sempre el seu
enfortiment. Crec, en el nostre cas, que Ullió viu
un procés de creixement molt important, pero que
no soIs no ens desequilibra, sinó que ens consolida.
El que importa no és tant créixer -que ho fem, i
mglt- com aprofundir i ser conseqüents amb el
nostre m;ssatge ideologic. Si ens caractentzem
per alguna cosa és per la nostra historia i per la
nostni ideologia, i crec que cre;xerem i anirem
encara més Iluny en la mesura que siguem capa90s
de fer arribar el nostre missatge a la societat.

Quin és el grau de satisfacció davant el
pacte PP-CiU?

El pacte de' governabiEtat va ser una
decisi6 necessaria per donar estabilitat i permetre
I'accés als critens de Maastricht. Quan deierri que
havíem de ser clau és obvi que ho havíem de ser
per fer alguna cosa de profit, i amb el pacte
Catalunya ha guanyat en comperencies i en
capacitat de finan<;:ament. Per aquest motiu n'estem
satisfets, pero d'una manera moderada, perque si
bé es cOl1lpleix la Jletra del pacte, falta que el
govern espanyol n'assimili I'esperit. Si fos axí hi
hauria un diaIeg més flllid i no es produirien alguns
malentesos com la qüestió de les competencies
deis subdelegats o la polemica deIs impostos
especials, per posar dos exemples.

• "Cal recuperar el sentit etic de
la política"

Quins sán per a Josep A. Duran i L/eítia
els reptes de futur de la societat catalalla?

Nosaltres tenlin per un costat els mateixos
reptes de qualsevol societat moderna -el creixement,
la competitivitat, el benestar deIs ciutadans, la
sohdaritat i la Jluita contra la marginació i la
pobresa, la protecció de les famílies, la recuperadó
del sentit etic de la política- i, per altre, hem
d'enfrontar-nos també a problemes propis. Com a
catalans, crec que hem d'aprofundir en el nostre
entiment comunÜari i nacional i defensar els

nostres elements d'identitat. No podem deixar que
la mundialització o pressions alienes dilueixin
aquest sentiment de consciencia nacional.

Quilles respostes dána Ullió a aquests

Josep. A. Duran i Lleida:

L· E n t r e v i s t a " '. :.;c
- -- /'-

"Unió es traba en una excel./en,t situació

• "CiD segueix disposant
d'estabilitat"

1 de la Coaliciá CiU?

CiU ha estat el resuLtat d'un esfor9 per
fer que la polflica catalana fos decidida per partits
de sobirania catalana. 1 aquest instrument, que era
valid el L979, també ho egueix essent avui dia i
per aixo és logic que segueixi tenint un gran futuro
Quan fin i tot cadascun deis altres partits ha passat
per situacions interne difícils, la Coal;ció de CiU
segueix d;spo ant d'estabilitat. És cen, pero, que
han existit i existeixen qüestions en que ambdós
partits tenen visions diferents· i fins i tot interessos
diferents, pero Rel dal1lunt de lot hi ha un sentit
de responsabilitat i una voluntat clara de no fer
malbé el nostre projecte poJític conjunto Per tant,
el futur de la Coalició és bo. i ho sera encara més
en la mesura que 'entegui per toti1om que és una
coaJjci6 i que cadascun deis partits que la integren,
tant Convergencia com Unió. disposen de vida
propia i d'interes o conjunts.

Sr. Durall i Lleida, ¿Com veu ell aquestS
momenls i com a presidellt del Comite de Goverll
la situaciá d'Ulliá Democratica de Catalullya?

Crec que Unió es troba en una excel.lent
situació, sense que aixó signifiqui que no puguem
tenir aJgunes dificultats. Som un partit nacionaLista
i humanista, amb una 'J1arga historia i que ha superat
la situaci6 d'afeblimenten que.es trobava als inicis
de la lransició democratica. Avui dia clisposem
d'un partit organitzat, d'una base amplia i
qualificada de miJitant , ocupem importants J10cs
de respon abilÜat, i el nostre m;ssatge és cada dia
mé conegut pels ciutadans. El balan9, doncs, és
notoriament positiu.

L'En/revistar i vosaltres teniu la darrera pa;·oula.

Una interssallt en/revista que oferim ols n.os/res
leclors i amics en un espai que desifgem sigui, C011l el
maleix Duran assenyala, aber!, sense por pe,. traclar
qiiestiol/s cal/dents, lot fl/gin/ de la complael/r;a.

'ILa Veu d'Un'ió" encela aques' espai ClnomenQt

"['entrevista" amb la realilzada al presidenl del Comi/e
de Covem d'Unió Democra/ica de Ca/all/nya Josep A.
D1Iral/ i L/eida, ql/e ha volglt/ respondre %/s i cadascl/n
deIs temes que han es/al mOliu de pregunta: la si/uació
aC/llal del par/i/ Unió i de la coalició CiU, el pacle de
governabililCl/ amb el Pp, els reptes defl//l/r de la societat
catalana, la sÜl/ació econamica, els crÜeris de Maastricht,
els problemes de {'agricl/ltura, {'aportació deIs joves a la
vida poJítica calCllana i jins i IOt la seva valoració com
a jill de la Fral/ja de la segregació deIs pobles d'Aragó
per/anyenls al bisbal de L/eida i el deslíjinal defons del
Muse1l Diocesa.
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La veu d'Unió

unió

Unió de loves, vol ,contribuir en la
transformació de Catalunya i per aixo propugnem
com a mitja un DOU estil de fer política, basat en
el dialeg i unió d'esforc;:os de tots, sent pragmatics
per resoldre tots els problemes que se'ns presenten
dia a dia Pl'r córrer cap al progrés, deixant de banda
la demagogia inútil i defensant per sobre de tot els
interessos general s de la comurtitat.

Així hem fet 65 anys d'historia, un .lIarg canlÍ
recorregut i un gran futur per endavant, pero cal
que tots ens impliquem, sobretot els joves qui hem
d'aportar noves idees i molta energia per una societat
m.iUor.

Per Catalunya, seguem cadenesl

Com a nacionalistes, tertim I'objectiu prioritari
de Huitar per recuperar la plena sobirania de
Catalunya que ens va ser sostreta per la fon;a, i a
la qual tertim tot el dret com a nació, sense tenir
que limitar el nostre autogovem. Perque ningú ho
dubti, Catalunya és una nació, i no només perque
tenim la nostra propia lIengua, cultura, tradició i
costums, sinó més important encara que tot aixo,
tenim la voluntat i consciencia de ser i pertanyer
a un poble diferenciat de la resta, Catalunya.

Pero, el nostre projecte va més enlla, com a
europeistes apostem per la constmcció d'una Europa
unida, doncs pensem que cal donar un altre pas
endavant i hem oe contemplar la sobirania
compartida dins d'un marc federal constitüit per
l'Europa deIs PobIes, on les nacions siguin
representades per si mateixes i es superi I'actual
realitat deIs estats.

65 anys .segant cadenes
Urti6 de loves, joventuts

d'Unió Democratica de
Catalunya, compleix aquest any
el seu 65e artiversari des de la

seva constitució formal I'any 1932, com a
I'organització juvenil democrata-cristiana i
nacionalista amb profundes conviccions europeistes.
Tenim per tant, una liarga historia recorreguda
treballant des deIs anys 30 pel nostre país,
Catalunya, i romanent fidels a les institucions"
catalanes en temps difícils com la guerra civil i
defensant e~s valors democratics i la identitat del
nostre poble des de la clandestinitat en la dictadura,
essent la gent d'Unió perseguida i fins i tot
assassinada, com és el cas del patriota Manuel
Carrasco i Formiguera a qui el proppassat dia 9
d'abril, dia en que fou afusel1at, hem rendit
honlenatge en memoria al seu vaJor i com a modeJ
exemplar de democristia i nacionalista: Des de la
transició fins ara, hem apostat pel diilleg com a via
explícitament pacifista per la instauraci6 de la
democracia i la reconstrucció del nostre país i
institucions.

Com a joves democrata-cristians, inspirats en
I'hunlanisme cri.stia, creienl en la dignitat de la
persona i la prevalenc;:a del bé comú per sobre deis
interessos individuals o de grup, creiem en la
joventut des de la nostra vessant més radical i pura
com a motor transformador de la societat, en que
els joves ens tenim d'implicar per formar part del
procés polític, social, economic i cultural, i
pretenem atendre especialment aqueUs problemes
que per la seva propia naturalesa afecten
directanlent a1s joves, com són per exemple l'atur,
I'ensenyam,<nt, I'accés a I'habitatge, etc.

Comite Local de Lleida Ciutat
TERTÚLIES O-UNIÓ

El Comite Local d'Unió
Democratica de Catalunya inicia
unes tertúlies adrec;:ades a
simpatitzants i militans durant tot
aquest any que comptaran amb la
presencia de carrecs públics del
partit a niveHlocal, intercomarcal
¡nacional.

Es lTacta d'una activitat oberta
que es fonamenta en aprofundir
en el debat de qüestions locals i
temes d'actualitat.

Unió pretén aix.í Oblir el debat
del partit a la societat Ileidatana,
a1s col.lectius economics, culturals
i socials de la nostra cimat per
enriquir i augmentar el diilleg social.

D'altI:a banda s'analitzara el projecte de Pla Estrategic de la ciutat per anar trebaliant conjuntament
amb les comissions respectives el programa per les properes eleccions municipals.

Les tertúlies tenen 1l0c tots els darrers dijous de cada mes a la seu d'Unió a L1eida, carrer Bisbe
Ruano n.o 18, a les 8 de la tarda. Hi sou tots convidats.. .

.. ~ ....~

Les N ot í e i es ..., :,~,~-'.~'
. ';'''f

UNiÓ DE TREBALLADORS

Tal i com disposen els estatutsdel noslTe partil,
la intercomarcal d'UDC de LJeida compta amb
diverses comissions dins I'area de política sectorial.
Aquestes comissions estan formades per tots
aquelis militats que volen participar activament
en el dis eny de la política del partit, ja sigui fen
propostes o bé constituin un foro de debat de temes
d'aclUalitat que afecten a la societat en general.

Actualment hi han constilUides 8 comissions
que compten amb.el presidentla i un secretari/a

Agricultura Jaume Torguet
Cultura Jodí Viladrossa
Esports. Xavier Torrebadelia
Ensenyament Manel Ortín
Justícia Josep Lluis Guillén
Medi Ambient Pere Salut
Sanitat Ernest Pérez L1adós
Thrísme Josep Vilaseca

En conclusi6, cadasquna de dites cOJnissions,
i de vegades conjuntament amb alguna altra,
trebalien per tal que el dia a dia del que succeix
en la noslra societal sigui debatut, no només des
de la perspectiva del militant d'UDC, sin6 també
de la del ponent, tecnic o simpatitzant, que, convidat
per qualsevol de les comissions, exposa el seu
parer.

SECTORIALS

Un deis equips especialitzats d'Uni6
Democratica de Catalunya és la Unió de
Trebaliadors, Esta formada per un grup de gem
que tenim un denominador comú, no sois ens
interessa que I'ideari del nostre Partit, de justícia
social i reconeixymem nacional s'obri camí i sigui
entés en una societat cada cop més materialista
i deshumanitzada, si no que també volem aportar
i contribuir de del pum de vista social a propiciar
les bases d'un canvi que la societat demanda rot
vetllant per que la juslÍcia social acompanyi les
decisions deis nostres dirigents.

Sense pietensions d'actuar com una forc;:a
sindical, la Uni6 de Treballadors a les Ten'es de
Ponent vol ésser un element dinamitzador de la
consciéncia social del partit. Ens proposem
mobilitzar militants i simpatitzants per articular
propostes que inlentin donar resposta als
problemes i interrogants que la societat té
plantejals en aquests momems i en el futur més
immedial. La precaríetat laboral, la no creació
de liocs de ITeball estables, el futur de la Seguretat
Social, la Jubilaci6, la fonnació, I'atur, els subsidis,
les noves formes de treball. ... en fi, tota la
problematica sociolaboral, creiem que ha d'esser
debatuda, consensuada i lTansmesa als estamems
adients per tal d'aconseguir en la mesura de les
noslTes possibilitats, donar respostes als problemes
de la societat d'avui.

Avui, pero, felicitem la illÍciativa de la nosu'a
Imercop1arcal per endegar aQuesta publicaci6 i
cedir-nos aquest espai per fer ress6 de les noslTes
inquietut al temp que aprofitem I'avinenlesa
pe a...quelOlS......els amics i amigues interessals en

--la problematica social sUlllin els eus esforc;:os
als nostres i el nostre equip pugui jugar un "rol"
important en el sí del Partit i de la nostra Societat.
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Miquel Coll i Alentorn va esdevenir una
eminencia en l'estudi de la historia medieval
catalana i en deixa un important llegar.

Aquestes jornades van comptar amb la
col.laboració de la Universitat de Lleida.

"Idees de Tolerancia"

Durant I'any 1995 i coincidint amb la
celebració de I'Any Internacional de la Tolerancia
es van celebrar a L1eida una serie de conferencies
en les quals s'aportaven refiexions sobre idees
considerades fonamentals en la historia del
pensament, totes elles invitaven a redescobrir la
pluralitat.

Un altre fe't destacable d'aquest primer trieni
ha estat la col.laboració en I'organització de
I'Escola d'Estiu Manuel Carrasco i Foriniguera,
on s'han tractat temes com "La Farnflia al segle
XX", "Justicia Social: erradicació de la Pobressa",
"Tolerancia i Cooperació", etc.

Pel que fa al servei de publicacions cal dir
que en l'actualitat ja es compta amb un important
recull de Documents i Estudis.

En aquests moments el Secretariat de
Forrnació de la nostra IntercomarcaJ esta treballant'
sobre les necessitats forrnatives que es consideren
prioritaries a fi i efecte d'endegar un pla de
formació del qual sereu informats tan bon punt
es pugui dur a terme.
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Tingueu presem que tots plegats, i des d'ara
mateix, tenim uns objectius a aconseguir i una fita
a assolir. Aquesta només podra ser reaJitat si Unió
és més gran, si té més for<;a, si té més militants i
simpatitzants, si tots ens prenem seriosament
aquesta tasca.

a tots plegats, i que el podrem resoldre de la manera
més satisfactoria possible quama més afiliació i
simpatia tingui Unió Democratica arreu del
territorio

Una segona gran línia d'actuació d'aquesta
secretaria és la de ref09ar les relacions institucionals
amb el món local. És a dir, refor<;ar les relacions
deis nostres municipis amb les altres
administracions: govern de la Generalitat,
Diputacions, Consells Comarcals, inclús amb
altres ajuntaments.

Qualsevol ajuntament necessariament ha de
tenir relacions amb les altres administracions,
sigui quina sigui. Des d'aquesta secretaria d'Unió,
es proposa fer una feina conjunta, dé colze amb
colze, per ajudar des del partit a resoldre totes
aquelles relacions diaries deis ajuntaments amb
les altres administracions. Des deis carrecs del
partit es poden facilitar aquestes relacions, es
poden mimetitzar alguns problemes comuns, es
poden facilitar vies·de coplUnicació. ..

Cal, amics alcaldes i regidot:s d'Unió, que
tingueu present aquesta via d'ajut i que fa' utilitzeu
quan us sigui necessaria.

També una altra línia' de trebaJJ d'aquesta
secretaria és la confecció de les llistes municipals:
A ningú se li escapa que el gran objectiu plantejat
en aquests moments és la confecció de les properes
llistes per les eleccions municipals de 1999. Aquest
també és un repte que ens ha de fer unir esfor<;os

el passat mes de febrer va reunir-se en sessió
ordinaria per tal de renovar els seus membres
d'acord com marquen éls principis estatutaris. Del
Patronat se'n deriva una Junta Directiva a qui
CotTeSpon el govem, I'administració i represeniació
de I'INEHCA. Com a organ'consultiu es compta
amb un consell assessor integrat per persones de·
reconegut prestigi en els diferents camps
professionals.

En el període 1993 - 95 I'INEHCA ha
desenvolupat un seguit d'activitats a les terres de
Lleida entre les que destaquem:

• Curs de formació de formadors
Boumort - novembre 1993

Lleida - mar<; - maig 1993'

Aquests cursos van representar I'inici de les
. activitats de I'Institut. El contingut deis mateixos

té un entroc directe amb I'objectiu i finalitat de
I'INEHCA.

• Xerrades de tardor a I'Urgell

Tarrega - tardor 93.

• Seminari Dret Civil Catala

Lleida, octubre 1993

En col.laboració amb la Universitat de LIeida.

• Primeres Jornades d 'Historia Medieval.
L1eida, novembre de 1994

• Segones Jornades d'Historia Medieval.
L1eida, desembre 1995.

INEHCA
1NSTITUT

D'ESTUDIS

HUMANíSTICS

MIQUEL COLL

I ALENTORN

L'Institut d'Estudis Humanistics Miquel ColI
i AJentorn duram els tres primers anys del se"u
funcionament ha dut a terme diverses activitats,
les unes organitzades directament i d'altres en
col.laboració amb les més de quaranta institucions
i entitats amb qtri manté convenio

'L'Objectiu de I'INEHCA és clar i
perfectament definit en els seus estatuts: "la difusió
de tots i cadascun deis valors democratics inspirats
en la tradició humanística cristiana, i amb una
especial consideració deis que es refereixen a la
societat i nacionalitat catalana".

L'Institut es regeix per un patronat, el qual

Aquest Sycretariat presidit per en Josep M.
Pelegrí, té una vocació d'assessorament en els
problemes que es puguin plantejar a nivel!
municipal. Tois els alcaldes que en la seva gestió
diaria necessitin de qualsevol suport per dur-Ia a
terme, poden utilitzar aquesta eina que el partit
possa al seu abast..Dubtes o problemes de qualsevol
materia: economia, uTbanisme, roedi ambient,
serveis socials, oultura, ensenyamem, organització,
funcionament deis organs municipals, etc. També
tots els regidors, ja estiguin al govern o a la
oposició, tenen al seu abast aquest mitja de suport
a la seva tasca que els hi ofereix el partir.

Quecti aquí ben cl~ i explícit aquest oferirnent
a tots els alcaldes i regidors per tal que sigui
utilitzat quan sigui necessario Cal recordar
l'existencia de la Unió de Regj,dors, formada per
tots els regidors i alcaldes d''Unió Democratica
aJ1lb la finaJitat d'obrir un foro de debat j analisi
de solucions a·nivell municipal. Unió Democrarica
creu que aixi pot refor<;ar molt més la for<;a que
el nostres representants municipals poden tenir a
l'hora d'executar la seva política arreu del país,
arreu de les terres de·L1eida. Si encara no ets o no
conei«es que és la Unió de Regidors, vine a la
intercomarcal a informar-te, vine a interesar-te
per aquesta agrupació.

Secretariat de Política 'Municipal Assessorament i Refor~

La veu d'Unió
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IIAplec Terres de Lleida
Diumenge, 13 d'abril de 1997

La veu ¿'Unió

Programa
10:30 h. Arribada.

11:00 h. Campionat de Butifarra.
Parc d'atraccions pels nens .

- Castells inflables.
- TOro mecemic.
- Lluita de gladiadors.
- Tren en miniatura.
Pallassos Xip-Xap Grup d'animació

12:00 h. BaIlada de Sardanes.

13:30 h. Salutació del President del Comite
- de Govern ]osep Antoni Duran- i -~

Lleida.

14:00 h. Dinar "Cassola de Tros".
A la sobretaula, recital de canfons
catalanes a carrec de Jaume Oró

16:00 h. Sessió de ball amb l'actuació de

I 'orquestra ''Peculiar'' i el ''Marques

de Pota"

Son Aplec!

Tot ha estat organitzat i
preparat amb Il.lusió i
entusiasme. Ara és el moment
de partlcipar-hi, de compartir
I gaudir amb la, gran família
d'Unió a les Terres de L1eida.

El diumenge 13 d'abril,
Unió Democrática ha
organitzat el II APLEC DE
LLEI DA a celebrar en el
complex "Mas deis Ares" (Racó
d'en Peplo .

Aquest Aplec d'Unió en la
seva segona edició vol ser un
dia de festa i de trobada de
tots aquells militants,
simpatitzants i amics que
vulguin aplegar-se a I'entorn

'd'Unió.

Será per damunt de tot un
dia per passar-ho amb la
família, en el camp i amb un
seguit d'activitats programades
tal com podeu lIegir en el
programa.

En aquest Aplec d'Unió
compartirem també taula per
degustar una magnífica
Cassola de :Tros, si bé el menú
tindrá 'també un. primer plat
d'entretenlments, així com les
postres amb fruita i gelats, vi

. cava i café.

;:. dVY~7h "

La Contraportada ~~~~I:'

Miquel Padilla
President lntercomarcal

Unió Democr~ticade Catalunya

Des d'ara sou Benvinguts,

Us hi esperem!

Us animo, doncs, a

participar d'aquesta Diada. Els

altres partits ens respecten pels

nos tres posicionaments, per la

nostra coherencia, pel nostre

treba11 i per la nostra historia. Pero

també per la nostra capacitat de

mobilització. Compartir a,mb els

altres companys i companyes del

Partit aquesta Festa és també ·un

acte d'afinnació de la fon;:a d'Unió.

El dia 13 d'abril celebrem

la Gran Diada del Partit a les Terres

de Lleida. Us convido a assistir

amb les vostres fanu1ies. Es tracta

de passar unes hores junts en una

jornada de festa.

Salutació

Comptarem, com és

habitual en totes les grans activitats'

. de la nostra Intercomarcal, amb la

presencia del President del Comite

de Govern del Partit; Josep A.

Duran i Lleida. Les paraules que

ens dirigira durant el dinar sera

l'únic moment polític de la trobada.

A ben segur que, en aquests
moments, tots els militants i·

simpatitzants d'Unió Democratica

de Catálimya ésperem amb molt

interes les seves paraules. Pero, si

us fixeu en el programa, la intenció

d'aquest Aplec ha anat molt més

enlla de preparar un dinar polític.

BaH, atracció pels més menuts, la

gran cassola de tros i molta gresca,

tot per passar unes hores de festa

amb la gran família que és Unió

Democratica de les Terres de

Lleida.
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