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Emmanuel Macron assumeix el
poder amb el compromís de
transformar França
El nou president francès és el cap d'estat més jove des de l'època de Napoleó |
Agafa el relleu a François Hollande, que marxa de l'Elisi per la porta del darrere

Emmanuel Macron saluda el seu antecessor en el càrrec, François Hollande, aquest matí al Palau de l'Elisi |
Europa Press

Emmanuel Macron ja és el nou president de França
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130497/president/emmanuel/macron/incognita/deu/claus?rlc=a
1) . El nou cap d'estat francès, que té 39 anys i és el més jove des de l'època de Napoleó, ha
agafat el relleu de François Hollande aquest matí en una cerimònia al Palau de l'Elisi, a París. El
president sortint l'ha rebut al capdamunt de l'escalinata d'entrada a l'edifici i tots dos han entrat a
l'interior del palau per escenificar el traspàs de poders.
Macron arriba a la presidència de França en un moment complicat. L'ombra del terrorisme
gihadista, sumada a l'onada de descontentament popular que l'eclosió electoral del Front Nacional
ha posat de manfiest en els darrers anys, situen el nou president en un escenari complicat.
Tanmateix, ell s'ha compromès a dur a terme les reformes que, des del seu punt de vista, França
necessita per a modernitzar-se.
Després d'entrevistar-se breument amb Hollande al despatx del president -una trobada
protocolària en què el cap d'estat entrega els codis nuclears al seu successor-, Macron ha assumit
el càrrec a la sala de festes del Palau de l'Elisi. A continuació, el ja ungit com a nou president de
França ha rebut de mans del general de les Forces Armades la Gran Creu i el Gran Collaret de la
Legió d'Honor.
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Tot seguit, Macron s'ha adreçat als presents en un discurs breu, de tan sols deu minuts, en què ha
refermat la seva voluntat de "transformar França" per convertir-la en "un exemple al món". El
president s'ha compromès a corregir els "excessos del planeta per construir una pau veritable" a
través d'una Europa "més democràtica i més política".
En el pla intern, el nou cap d'estat ha volgut traslladar un missatge de "concordia" i s'ha diridit
directament als votants de Marine Le Pen, la seva rival a la segona volta de les presidencials, per
garantir-los que "tindran veu i seran escoltats". Macron s'ha fixat com a primer objectiu liderar
una "renovació democràtica" a França i també ha promès, en el camp de la lluita contra el
terrorisme, que construirà un país "on es pugui viure sense por".
Després del discurs, el nou president ha acompanyat el seu antecessor fins a la sortida de l'Elisi.
Hollande ha abandonat el palau, la residència oficial del president de la república francesa, en
un cotxe blindat i s'ha dirigit al seu domicili habitual. Al seu torn, Macron ha començat un ritulat
ben definit: circularà en comitiva pels Camps Elisis escortat per la guàrdia d'honor republicana i
dipositarà un ram de flors davant la tomba del soldat desconegut.
L'agenda oficial del president començarà demà. Primer anunciarà els integrants del seu primer
gabinet i, poc després, agafarà l'avió oficial per viatjar fins a Berlín i entrevistar-se amb la cancellera
Angela Merkel. De fet, un dels objectius de Macron és reforçar l'eix franco-alemany per revitalitzar
la Unió Europea.
Un president amb peus de fang
Però, més enllà dels compromisos adquirits durant la campanya i els primers actes oficials, el cap
d'estat té reptes polítics que haurà de resoldre de manera imminent. Ha de fer públic en les
properes hores -alguns mitjans apunten que demà a primera hora- el nom del primer ministre i els
de tots els membres del gabinet. Un executiu en fals fins a les eleccions legislatives del mes de
juny, que determinaran l'estabilitat amb què Macron podrà governar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131030/dificils/equilibris/macron/construir/majoria) .
El president necessita gaudir d'una majoria presidencial a l'assemblea per tirar endavant les
reformes que ha promès i està intentant buscar aliats tant entre les files del Partit Socialista com
entre els centristes i els republicans. La designació del primer ministre serà clau en la batalla per
forjar una majoria a les legislatives que reforci la posició de Macron.
Macron designa el seu equip a l'Elisi
El que sí que ha fet Macron en les seves primeres hores al càrrec ha estat designar els membres
del seu equip més proper que l'acompanyaran a l'Elisi. El secretari general del palau serà Alexis
Khole, mentre que Patrice Strzoda es farà càrrec de dirigir el gabinet del nou president. A més,
Macron també ha nomenat dos consellers especials: Philippe Etienne assessorà el president en
matèria diplomàtica i Ismael Emelien serà el seu conseller especial.
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Emmanuel Macron saluda el seu antecessor en el càrrec, François Hollande, aquest matí al Palau de l'Elisi.
Foto: Europa Press
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