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Puigdemont descarta que Jané
hagi de dimitir per les detencions
dels acusats de cremar fotos del rei
El president de la Generalitat creu que les detencions no determinaran els
pressupostos i defensa que són "coses diferents"

Jordi Jané, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras abans de la reunió del consell executiu | Govern

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, creu que no només no hi ha motius per la
dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, com reclama la CUP arran de les detencions dels
acusats de cremar fotos del rei, sinó que hi ha motius per fer costat al conseller i als Mossos, que
compleixen la seva feina. En una entrevista a Ràdio 4, Puigdemont ha coincidit amb els "cupaires"
que no s'ha de criminalitzar ningú per la llibertat d'expressió.
"No ha de passar res perquè algú cremi una foto o una bandera, la que sigui", ha afegit. Però el
president de la Generalitat ha defensat que en el trànsit cap a un estat independent s'han de
donar les "màximes garanties" i s'ha de fer "amb les regles del joc de la comunitat internacional a
la qual es vol pertànyer".
Puigdemont també ha separat l'actuació dels Mossos del debat dels pressupostos. "Voler intentar
fer veure que hi ha altres factors que no tenen res a veure amb el debat pressupostari i que
acabaran determinant el destí dels pressupostos no és ajustat al que crec que passarà?, ha conclòs.
El suport de Puigdemont s'ha exemplificat posteriorment amb una fotografia. El president ha
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entrat a la reunió del consell executiu acompanyat del conseller Jordi Jané i del vicepresident
Oriol Junqueras. El Govern, a través de les xarxes socials, s'ha encarregat de difondre la imatge.

#president @KRLS, #vicepresident @junqueras i #conseller d'@interiorcat Jané dirigint-se a la
reunió del Consell Executiu pic.twitter.com/gki4Vj8hgS
? Govern. Generalitat (@govern) 13 de desembre de 2016
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