Benvolgut company/a,
Voldria, per la present, fer-te saber que amb data 6 de novembre vaig presentar
al President Mas la meva renúncia com a dirigent de CDC, com a membre del
Comitè Executiu, del Consell Nacional i com a President de la Sectorial d’Economia
i Fiscalitat.
Com de ben segur saps, fa més de sis mesos que no assisteixo a cap reunió del
Comitè Executiu ni del Consell Nacional. Tractant-se de mi, aquest fet resulta
prou obvi per a tu i per a la resta de companys del partit.
La meva absència només s’explica en termes polítics i té a veure amb la repetida
i explicada discrepància política envers la constitució de la candidatura de Junts
pel Sí; l’encapçalament de la llista per en Raül Romeva; la quarta posició d’en
Mas en la mateixa i, molt específicament, pel contingut d’un programa electoral
que, independentment de què pugui entendre la seva funcionalitat política i els
seus objectius, a curt i mig termini, no em reconeixia en el full de ruta allà
esbossat. Tampoc en aspectes programàtics molt allunyats de la nostra tradició
política.
Aquestes discrepàncies, més enllà de la pròpia dinàmica de la candidatura de
Junts pel Sí, s’han vist intensificades per les actuals negociacions davant la CUP,
degut als resultats obtinguts en les darreres eleccions del 27S. No comparteixo
ni l’inici ni la deriva de les negociacions, ni la Proposta de Resolució del Parlament
sobre la declaració pel naixement d’un Estat independent. Francament, no puc
assumir alguns punts crucials de la Resolució que em sembla errònia políticament
i inoportuna procedimentalment.
Que puguem compartir objectius polítics amb la candidatura de la CUP i ens
marqui les seves inacceptables condicions amb 10 o 100 diputats va més enllà
de la meva provada capacitat d’acceptació.
És per a tots aquests motius que m’ha semblat raonable presentar la meva
renúncia a tots els càrrecs en el si de CDC.

Vull donar-vos les gràcies per tots aquests anys d’intensa col·laboració política i
personal. Són moltes les deferències rebudes durant tot aquest temps. Ha estat
un plaer i un honor compartir responsabilitats polítiques amb tots vosaltres. Ho
he fet el millor que he sabut.
Gràcies de tot cor,

Rebeu una cordial salutació,

Antoni Fernàndez Teixidó
Barcelona, 15 de novembre de 2015

