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Dimiteixen els caps de gabinet de
Theresa May pels mals resultats
electorals
La decisió de Fiona Hill i Nick Timothy arriba després de rebre un ultimàtum de la
cúpula conservadora

Nick Timothy i Fiona Hill | Europa Press / Reuters

Fiona Hill i Nick Timothy, caps de gabinet de Theresa May, han presentat aquest dissabte la seva
dimissió davant l'ultimàtum emès per alts càrrecs tories contra la primera ministra britànica davant els
mals resultats electorals (http://www.naciodigital.cat/noticia/132627/menys/may/previst) .
Timothy ha anunciat la seva dimissió a través d'un article de pròpia mà per a la web Conservative
Home, especialitzada en el seguiment del Partit Conservador britànic. La dimissió de Hill ha estat
confirmada per portaveu del partit a la cadena BBC i al diari The Guardian
(https://www.theguardian.com/politics/live/2017/jun/10/general-election-2017-theresa-may-teamdup-live) , i ratificada després per la pròpia Hill a la mateixa web amb un escarit paràgraf.
"Ha estat un placer servir al Govern i un placer treballar amb tan excel·lent primera ministra", ha
escrit Hill. "No tinc cap gènere de dubte que Theresa May seguirà servint al país i treballant dur
com a primera ministra, i que ho farà amb brillantor", ha conclòs.
Timothy ha estat qui ha entonat el mea culpa complet a través d'una extensa carta en la qual ha
atribuït la derrota a "la divisió existent al poble britànic" i, sobretot, a la seva pròpia incapacitat per
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convèncer els votants de les condicions de la Seguretat Social propostes per la primera ministra.
Amb tot, i davant de "estranyes informacions" aparegudes en els mitjans britànics, Timothy ha
volgut subratllar que aquest aspecte del programa de May ha estat examinat a consciència i que
en cap moment es va tractar d'un experiment personal".
Prèviament, la cadena britànica BBC havia informat, citant a les seves pròpies fonts internes del
partit, que diversos alts càrrecs de la formació havien exigit a la primera ministra el cessament de
tots dos al llarg d'aquest cap de setmana, o en cas contrari s'enfrontaria el dilluns a una petició
formal perquè deixés el càrrec.
El Partit Conservador britànic ha experimentat un significatiu descens del suport popular, segons
els resultats de les eleccions del passat dia 8, en les quals va perdre la majoria absoluta de la
qual gaudia al Parlament; comicis avançats precisament per la primera ministra britànica, en el que
alguns integrants del partit van considerar com un greu error de càlcul per part dels seus afins.
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