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Jordi Turull: «La nostra posició és
granítica i ferma per investir Carles
Puigdemont»
El que va ser conseller de la Presidència la legislatura anterior afirma que no hi
ha cap altre candidat alternatiu | Aquest migdia ha presidit el Ball de Gitanes de
Sant Celoni

Jordi Turull, a la dreta de la imatge, presidint el Ball de Gitanes de Sant Celoni aquest migdia | Jordi Purtí

"La nostra posició és granítica i ferma per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat.
Si tenim un problema buscarem una solució i no ens recrearem en autocensurar-nos". Així s'ha
expressat Jordi Turull, escollit diputat de JXCat i conseller de la Presidència la legislatura
anterior, aquest migdia moments abans de presidir el Ball de Gitanes de Sant Celoni. En aquest
sentit ha assegurat que des de fora s'intenta fer-nos anar a fets consumats i pressionar-nos
mediàticament per buscar alternatives al president Puigdemont i amb això "estan molt equivocats".
Turull ha afirmat que està segur que els partits independentistes s'acabaran posant d'acord
perquè de cap manera tenen la intenció de seguir el gust i el dictat de la Moncloa ja que la voluntat
és complir amb el resultat que ha sortit de les urnes que no és altra que una majoria
independentista al Parlament "per tant el nostre esforç és restituir el Govern de Catalunya, tal
com nosaltres ens vàrem comprometre i, evidentment, fer president a Carles Puigdemont".
Davant del dubte de si investir Carles Puigdemont serà realment possible, Jordi Turull té clar que
es posaran tots els elements perquè sigui una realitat i remarca que allà on el Govern central hi
posa la trampa "nosaltres hi volem posar la llei perquè en democràcia és normal que s'acceptin
els resultats electorals i al Parlament es decideixi allò que vol la majoria".
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El que fou conseller de la Presidència la legislatura passada és conscient que des de Madrid i
altres sectors volen fer discutir i enfrontar els partits independentistes amb l'intent de sacrificar
Carles Puigdemont, tal com va dir la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de
Santamaria. "Però nosaltres no comprem aquest relat, entre d'altres coses perquè la
vicepresidenta no és ningú per dir-nos qui ha de ser o no ha ser president de la Generalitat".
Jordi Turull no ha volgut entrar en el tema del convit dels policies que van ser a Catalunya per l'1O ja que considera que aquests elements que sonen a provocació o a demostrar que no han entès
res ni de la situació ni de la solució, no els ha de distreure de dedicar els esforços en el que realment
interessa.

Jordi Turull ha signat en el Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí
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