Nota de premsa
Barcelona, 17 de gener de 2007
COMUNICAT DE LA PERMANENT D’UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
Davant de la noticia apareguda en alguns mitjans de comunicació en torn a la
renúncia del senyor Daniel Ortiz a una de les sis vice-presidències del Comitè de
Govern d’Unió Democràtica de Catalunya - responsable de política sectorial i de
programes-, la Comissió Permanent del Comitè de Govern, presidida pel seu
secretari general, Josep Maria Pelegrí, fa públiques unànimement les següents
consideracions:
1.- Expressem el respecte a la decisió presa pel senyor Daniel Ortiz. No compartim
que el fet que “no ostenti cap càrrec públic d’entre els membres d’aquesta
Permanent” (fet que, per altra banda, no és cert) hagi de ser cap fonament
raonable per abdicar de les seves responsabilitats assumides davant un Congrés
Nacional.
Considerem, per tant, que és una raó personal, discutible com totes, però que no
porta a aquesta Permanent cap motiu de discussió pública.
2.- No compartim, tal com ell expressa, que “la Direcció d’UDC ha decidit
prescindir de mi”. Els fets són els que són i ho desmenteixen.
El senyor Daniel Ortiz va ser elegit cap de llista per UDC a les darrers eleccions
europees l’any 2004 davant de les candidatures de la senyora Concepció Ferrer,
del senyor Salvador Sedó i del senyor Domènec Sesmilo, tots tres tant o més
rellevants i, en qualsevol cas, més veterans en la seva militància a Unió i en la
direcció del partit, malgrat la joventut d’algun d’ells.
Tanmateix el simple fet de formar part d’aquest organisme i del CENF de CiU
evidencia la confiança dipositada en el senyor Daniel Ortiz. A les darreres eleccions
al Parlament català, va ser designat com a responsable, juntament amb el senyor
Oriol Pujol, d’elaborar el programa electoral de la federació, tot recordant, però,
que va haver de ser reemplaçat pel senyor Ramon Espadaler per poder
complimentar aquest objectiu.
3.- En cap cas, el senyor Daniel Ortiz mai havia posat damunt la taula cap tipus de
discrepància amb els seus companys de Direcció, ni en els òrgans corresponents,
ni tan sols en converses personals. I menys encara, pel que fa a reforçar, ara més
que mai, la personalitat pròpia del projecte catalanista i socialcristià d’Unió
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Democràtica de Catalunya, ni sobre la posició d’UDC respecte a la participació en
un govern de l’Estat (aprovada, a més en diverses ponències polítiques dels
Congressos Nacionals, en algunes de les quals ell mateix en va ser ponent).
4.- Si ens veiem obligats a fer referència a aquestes qüestions d’estratègia política
és per l’intent de presentar el senyor Daniel Ortiz com a discrepant de l’estratègia
d’Unió, casualment en aquells punts en els quals ha semblat, políticament, que hi
havia diferències amb CDC.
Finalment, lamentem que el senyor Daniel Ortiz hagi tingut més interès - o hagi
permès que altres l’hagin tingut - en el fet que la seva decisió sigui coneguda
abans per alguns mitjans de comunicació que pels seus mateixos companys de
Direcció.
Si realment hi hagués raons sòlides, aquest passat dilluns en la reunió de la
Permanent i del Comitè de Govern hauria estat la millor ocasió per presentar els
motius de la seva dimissió.
Només el president del Comitè de Govern va conèixer a última hora del matí, i per
carta, la seva decisió. Poques hores després i malgrat haver-se emplaçat
mútuament per parlar-ne amb tranquil·litat, la noticia era al carrer, presentant-la
com a crisi en el si d’Unió. Si més no, és sorprenent.
Si algú considera que aquesta renúncia, basant-se en les raons que es basa, té
categoria de crisi, la Permanent d’Unió la dóna per tancada. No té res més a afegir
i el proper dia 27 proposarà al Consell Nacional el corresponent substitut o
substituta.
En qualsevol dels casos, volem reconèixer i agrair les seves valuoses aportacions a
Unió que, conjuntament amb tantes d’altres tantes persones, ens han permès ser
avui on som.
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