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Vila d'Abadal: "Duran està totalment desprestigiat"
"Ja hi ha alts dirigents del PP que el titllen de covard"

Duran i Vila d'Abadal, en una foto d'arxiu

L'exmilitant d'Unió i alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, ha assenyalat que "Duran
està totalment desprestigiat", en el llibre Què pensa Josep M. Vila d'Abadal (Dèria
Editors), una obra en format d'entrevista realitzada pel periodista Oriol March.
L'autor li ha recordat que "Duran no viu el seu millor moment, amb el PP amb majoria
absoluta. Cal recordar que a més, va anar a la manifestació de la Diada", a la qual cosa
l'exdirigent d'Unió ha remarcat que "Duran està totalment desprestigiat. Ja hi ha alts
dirigents del PP que el titllen de covard. Té un problema de credibilitat davant del Govern
espanyol, i això és molt dur per ell".
"No sé si podrà seguir presidint la comissió d'exteriors del Congrés dels Diputats. Arran de
la seva participació a la manifestació de la Diada li poden dir: 'Si vostè vol un referèndum
independentista, què fa viatjant en nom de l'Estat espanyol?'"

Vila d'Abadal ha indicat, al voltant del debat sobiranista a CiU, que "el problema és que a
CDC es creuen que Duran pot trencar la federació, i això no és veritat. S'equivoquen molt.
Trencar CiU perquè n'hi ha uns que no volen l'estat català no és possible. Qui ho
compraria? Unió?"
Amb tot, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha reblat
que Duran "és una persona que clarament treballa per ser espanyol. És un català
espanyol, que li agrada ser dins d'Espanya, que creu que Catalunya ha de ser d'Espanya.
I mou la seva influència en aquest sentit".
Tanmateix, Vila d'Abadal ha dit que de Duran "n'hi ha per dies. Es tornarà a presentar per
dirigir Unió al proper congrés, tot i que fa uns mesos va dir que no ho faria". "El timing que
té al cap és el següent: presentar-se, estar quatre anys dirigint el partit, tornar-se a
presentar i, a mitjan mandat següent, deixar un hereu", ha reblat.
També ha revelat que el màxim dirigent de la formació "em va vetar de conseller
d'Agricultura" l'any 2010 (...) David Madí em va arribar a felicitar perquè havia de ser el
proper titular d'Agricultura. Jo li vaig aclarir que Duran no ho voldria, com va ser".
Segons el primer regidor de Vic, "Núria de Gispert es manté, com tota la gent d'Unió en
aquests moments, entre el duranisme i l'independentisme. Naveguen en qüestions
nacionals perquè tenen certa temença. Podríem dir que en l'acte de la Diada va tenir un
paper merament institucional".

