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Puigdemont ho deixa clar: «D'aquí a
un any no seré president»
El president català insisteix en el compromís de no presentar-se a la reelecció i
assegura que l'etapa posterior al referèndum requerirà ?nous lideratges? | Colau
reclama que tingui "garanties i seguretat" i Puigdemont li respon que serà "efectiu
si la majoria de la població participa"

Carles Puigdemont i Ada Colau han participat al «Cap nen sense joguina» | Govern

Carles Puigdemont manté el compromís de no presentar-se a unes noves eleccions. Ho ha
volgut deixar clar aquest matí a la Cadena Ser en l'obertura del programa especial ?Cap nen
sense joguina?. ?No seré president d'aquí a un any?, ha assegurat Puigdemont que considera
que l'etapa posterior al referèndum -que manté se celebrarà el setembre vinent- requerirà ?noves
eines i nous lideratges?.
"El calendari que ens hem marcat és de 18 mesos, i s'acaben a l'estiu. Pot haver-hi un parell de
mesos d'allargada tècnica. Però ens hem compromès a convocar eleccions constituents com a
màxim sis mesos després del referèndum i la meva feina s'acaba en aquest propòsit, i no tinc cap
vocació de ser candidat", ha dit el president, tot afegint que no contempla cap possibilitat que
passi per no celebrar el referèndum i veure's forçat a convocar eleccions abans.
El futur de Puigdemont és, precisament, una de les qüestions urgents que la formació hereva de
Convergència ha de solucionar al llarg d'un 2017, com explicava NacióDigital ja fa dies. Fa
pràcticament un any que Puigdemont va arribar a Palau en circumstàncies excepcionals i la incògnita
actual alimenta els moviments successoris al si del PDECat.
Colau reclama un referèndum amb "garanties i seguretat"
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Puigdemont ha coincidit a la Ser amb l'alcaldessa de Barcelona. Parlant de la possibilitat de
convocar el referèndum sobre la independència de Catalunya, Ada Colau ha reclamat que sigui
una consulta que tingui "garanties i seguretat" i que pugui aconseguir el "reconeixement" dins i
fora de Catalunya. Puigdemont, per la seva part, ha respost segur que així serà i que el
referèndum serà "efectiu si la majoria de la població participa".
Sobre això, l'alcaldessa ha exigit a l'executiu que "expliqui i detalli millor" quines seran "les
garanties" del procés i de la consulta en sí. "Que tothom se senti cridat és per a mi essencial. I
això és complex. I té a veure també amb el paper dels funcionaris, les condicions de seguretat.
Aquest detall complet correspon al Govern explicar-lo i fer la proposta de les garanties de
reconeixement que tindrà tant a Catalunya i l'Estat com internacionalment", ha sentenciat
l'alcaldessa.
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