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Fòrum constituent
NOVA FASE · El president de
la Generalitat anuncia l’activació
abans del 15 d’octubre del procés
constitucional cap a la República

GESTIÓ · Presenta un pla de
govern de “valors republicans”
amb més d’un miler de mesures
per a la cohesió social i de progrés

EXIGÈNCIA · Torra adverteix
que recuperarà totes les lleis
socials suspeses tant si Sánchez
n’aixeca el vet com si no ho fa

Acord sobre
la suspensió
dels diputats
JxCat i ERC aproven a la mesa instar la
comissió de l’Estatut del Diputat a fer un
dictamen sobre la decisió de Llarena

178740-1182980L

L’Estat es compromet a pagar a la
Generalitat 759 milions pendents per
l’Estatut i 700 pels Mossos

Carles Puigdemont, amb les edicions en francès, català i neerlandès del seu llibre ■ EFE

CARLES PUIGDEMONT. President de la Generalitat. Exiliat a Bèlgica

“La unilateralitat és legal”
Expectació mediàtica en la presentació del llibre a Brussel·les
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Puigdemont no renuncia a
la idea de la unilateralitat
aEl president a l’exili exigeix a Sánchez que “concreti” què implica la seva “aproximació al model
quebequès”a L’ANC, Òmnium i els CDR recreen dues cel·les davant les institucions de la UE

El periodista Olivier Mouton, el president Carles Puigdemont i l’editor Maarten Van Steenbergen, ahir en la presentació del llibre ■ ACN
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Malgrat les conseqüències
legals i polítiques de l’1
d’octubre i la declaració
d’independència, el president Carles Puigdemont
no abandona la idea de la
unilateralitat. El líder independentista va tornar
ahir per enèsima vegada
sota els focus de la premsa
internacional amb la presentació del seu primer llibre gestat durant l’exili
belga i ho va fer reafirmant

la seva defensa de “la unilateralitat” com una via
“legítima i legal”. Si bé va
reiterar el seu compromís
amb el diàleg assegurant
que “si hi ha la menor possibilitat de trobar una solució” per aquesta via amb
l’Estat espanyol, ell apostarà per aquesta. Però va
deixar clar que “si no hi ha
voluntat”, llavors “la unilateralitat no només és legítima sinó també legal”, recordant el cas de Kosovo.
Davant d’una seixantena de periodistes catalans,
espanyols i internacio-

nals, el líder de Junts per
Catalunya va recordar que
el seu govern ja va exercir
la via unilateral de manera
“legítima”: “Vam fer un referèndum i els resultats
que van ser validats pel
Parlament català són vàlids.” Acompanyat per
l’editor flamenc del llibre,
Maarten Van Steenbergen, i el periodista amb qui
va conversar durant 6 mesos, Olivier Mouton, Puigdemont va defensar pràcticament només en francès la seva versió del conflicte català davant d’un

públic on també eren presents figures del seu entorn més proper com els
advocats Gonzalo Boye i
Paul Bekaert i els exconsellers Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret.
El president català va
reclamar al president espanyol Pedro Sánchez que
“concreti” què implica la
seva “aproximació al model quebequès”. Interrogat durant la roda de
premsa sobre les declaracions de Sánchez des del
Canadà en què va posar
com a exemple la solució

política del Quebec, Puigdemont va admetre que el
model “no està malament
com a referència”. “Si el
senyor Sánchez diu que hi
ha un camí quebequès o
escocès, nosaltres ja hi
som”, va defensar l’expresident. Tanmateix, va exigir als socialistes espanyols que detallin les seves
propostes en comptes
d’enviar globus sonda sobre com resoldre l’embolic
català.
Ara bé, el líder de Junts
per Catalunya es va mostrar disposat a discutir

una potencial oferta en
aquest sentit: “Hi hem de
treballar.”
Crida a la unitat
Amb vista a les pròximes
eleccions europees del
maig del 2019, que coincidiran amb les municipals,
Puigdemont va tornar a
fer una crida a la unitat.
Per ell, l’independentisme
s’hauria “d’unir i posar el
tema de l’autodeterminació en la taula europea”.
Pel que fa a la proposta de
Puigdemont perquè el president del Consell Europeu, Donald Tusk, faci de
mediador en el conflicte, el
seu portaveu va assegurar
ahir a Vilaweb que ell “continua amb el seu plantejament d’encoratjar el diàleg, evitant l’ús de la força i
respectant l’estat de dret”.
Tot i això, va negar que tingués constància de l’oferta
de Puigdemont i que hi hagi tingut cap contacte.
Precisament el que volien fer ahir l’ANC, Òmnium i els CDR a Brussel·les
era reclamar l’atenció de
les institucions europees
amb una exhibició per denunciar la situació dels
presos polítics. En el marc
de la campanya “Un poble
empresonat”, les entitats
sobiranistes van recrear
dues cel·les d’una presó
davant la Comissió Europea, el Consell de la UE i el
Consell Europeu. Són les
mateixes que es van instal·lar a Vic el novembre
passat i que després de visitar 17 municipis ahir
van arribar a la capital belga. “Volem que l’opinió pública internacional, concretament l’europea, sàpiga que l’Estat espanyol està intentant convertir un
dret, el de l’autodeterminació, en un crim”, va dir
la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. ■
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Carles Puigdemont President de la Generalitat a l’exili

“L’objectiu del
llibre no és
blanquejar la UE”

INDEPENDENTISME · “La gent ens envia un missatge per anar junts”
DIÀLEG · “Al Quebec ningú va anar a la presó per haver fet dos referèndums”
EUROPA · “A la recepta catalana hi ha part de la recepta europea del futur”
BRUSSEL·LES

P

oc més de deu mesos després
d’encetar el seu exili i convertit ja
en un polític de fama mundial, el
president català Carles Puigdemont publica ara el seu nou llibre per explicar als ciutadans europeus la seva versió sobre aquest complex conflicte que
s’ha colat als seus telenotícies en l’últim
any.
El llibre és un nou crit a Europa, però
què creu que pot fer moure fitxa a les
institucions, si ja no ho va fer l’1-O?
Aquesta és una carta als europeus. És
també la manera d’arribar a les institucions europees. Potser aquest camí és
més fàcil. A mesura que creix l’interès,
també es genera un interès dels respectius governs. Ara no hi ha cap govern europeu que no conegui en profunditat la carpeta catalana.
Proposa el president del Consell Europeu com a possible mediador. Per què
Donald Tusk?
És dels líders europeus que s’han explicat d’una manera més complexa, sense
fer seguidisme cec. Però, no vull dir que
hagi de ser ell. Les institucions europees
farien bé d’escoltar perquè entendran
que tenen un paper a jugar. Els fets han
demostrat que l’absència d’una mediació
no ha sigut bona i que, per tant, les crides a la mediació que fèiem ja dins del
Palau tenien tot el sentit del món.
La solució ha de passar necessàriament
per Europa?
No. Tenim capacitat per solucionar-ho.
Ho volem solucionar de la manera que
ens beneficiï a tots i que generi les menors tensions i confrontacions possibles.
En la cultura política catalana hi ha molt
arrelada la noció del pacte i de l’acord,
per tant, hem de continuar insistint en
aquesta via. Si hi ha voluntat de negociar, aleshores privilegiem aquesta via.
El president Pedro Sánchez és conscient
del que implica el model del Quebec?
Allà hi va haver un govern que va ser respectat. Al Quebec ningú va anar a la pre-

só per haver fet dos referèndums. Desconec si Pedro Sánchez realment està proposant o no la via canadenca. Tot i això,
és una novetat, s’ha de reconèixer.
El govern espanyol està tenint un doble
discurs dins i fora de l’Estat?
És evident que hi ha certes dificultats
narratives de l’Estat espanyol a l’hora
d’explicar per què els catalans no podem
decidir el nostre futur.
Què més pot fer l’independentisme del
que ha fet fins ara?
El que ha fet l’independentisme civil, que
s’organitza a l’entorn dels CDR, de l’ANC
o d’Òmnium, és una heroïcitat. Han demostrat que hi són i estan units. La unitat que exhibeixen és la que m’agradaria
que hi hagués a la política. Què més els
podem demanar? Que continuïn sent-hi
actuant com una pinya.
Els partits han decebut aquest corrent
popular?
L’independentisme civil està actuant
amb una unitat i una solidesa que no
sempre es troba en l’independentisme
polític. No vull culpar ningú, però si parem una mica l’orella tots, la gent ens envia un missatge per anar junts, units.
Ningú està dient que desapareguin les
discrepàncies, però estratègicament
hem de buscar la millor manera de transitar aquest període històric.
Què poden trobar els catalans que no
sàpiguen ja en aquest llibre?
Fer l’esforç de respondre a un europeu
que no coneix en profunditat el problema ens pot ajudar a agafar una perspectiva nova del problema. Això pot ser útil
perquè és inèdit. Podran sentir el que
sent un danès, un finlandès o un suís llegint el llibre.
És una lectura perquè els independentistes es reconciliïn amb la UE?
No ho sé perquè la decepció pel silenci
davant la violència durarà. L’objectiu del
llibre no és blanquejar la Unió Europea,
sinó que estem convençuts que en la recepta catalana hi ha una part de la recepta europea del futur. És un cant europeu,
però per una Europa diferent. ■
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Natàlia Segura

Puigdemont, ahir, amb Valtònyc, davant la Comissió Europea ■ ACN

