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«Crisi històrica»: la premsa
internacional es fa ressò de
l'escalada del conflicte entre
Catalunya i l'Estat
Els diaris destaquen que Puigdemont és a Brussel·les per "promoure la causa
catalana" i que està "sota amenaça de recerca europea"

«Le Figaro» destaca que que l'independentisme aboca Espanya a una crisi històrica | ND

El procés judicial contra el Govern destituït i els membres de la mesa del Parlament i la presència
del president Carles Puigdemont a Brussel·les han protagonitzat els titulars d'alguns dels diaris
més importants d'arreu del món. La majoria destaquen que ?les autoritats espanyoles podrien
sol·licitar una ordre de detenció europea? si el president Puigdemont es nega a comparèixer
davant la justícia espanyola i que la seva presència a Bèlgica ?amenaça? la coalició del govern
belga.
The Guardian apunta que Puigdemont té el suport d'una part important dels catalans, però que
?els catalans estan profundament dividits pel que fa a la independència?. El Frankfurter
Allgemeine assegura que Puigdemont és a Brussel·les per ?promoure la causa catalana al cor
de les institucions de la UE?. Per la seva banda, el Financial Times (https://www.ft.com/) diu que
el president Puigdemont ?ha fugit?, mentre que Le Figaro considera que es troba ?exiliat? i
?refugiat? a Bèlgica.
El diari nord-americà The New York Times https://www.nytimes.com/)
(
destaca que el president
Puigdemont ?es nega a comparèixer davant la justícia espanyola?. El diari nord-americà considera
que s'ha produït ?una major escalada en el conflicte territorial a Espanya? arran de la declaració
d'independència del passat divendres i subratlla que Puigdemont és a Brussel·les per ?garantir
que la justícia espanyola tracta justament els polítics catalans?. The New York Times subratlla que
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?en el cas que Puigdemont no es presenti a Madrid, les autoritats espanyoles podrien sol·licitar
una ordre de detenció europea per aconseguir que les autoritats belgues el detinguin?.
El diari britànic The Guardian destaca que ?Puigdemont encara conserva el suport de gran part de
la població de Catalunya?, però també que ?els catalans estan profundament dividits pel que fa a
la independència?. The Guardian apunta que ?la comunitat internacional s'ha posicionat
fermament al costat de Rajoy? i que ?el futur incert de Catalunya ha provocat que algunes
empreses moguin les seves seus legals fora de la regió?.
El Financial Times assegura que Puigdemont ?ha fugit a Bèlgica? i que ?podria haver de fer front
a una ordre de detenció?. El diari britànic també remarca que ?han començat a aparèixer algunes
escletxes dins dels partits independentistes? i que ?alguns dels aliats del partit de Puigdemont
estan pressionant per assolir una solució negociada amb Madrid?.
El diari francès Le Figaro qualifica l'actual situació política a Catalunya de ?crisi històrica?.
(http://www.lefigaro.fr/international/dossier/referendum-en-catalogne) Segons el diari francès, ?la
pitjor crisi que ha conegut Espanya des del final de la dictadura de Francisco Franco?. A més, Le
Figaro apunta que Puigdemont es troba ?exiliat? i ?refugiat? a Bèlgica?. Tanmateix, afirma que
?la maniobra del govern català? podria formar part d'una ?estratègia electoral? per ?reconduir la
majoria? i ?iniciar el procés de secessió?.
Per la seva banda, Le Monde assegura que ?l'afer Puigdemont enverina la vida del govern belga?
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/01/la-vie-du-gouvernement-belge-empoisonneepar-l-affaire-puigdemont_5208914_3214.html) perquè ?aviva les tensions entre els partits que
formen la coalició de govern?. ?Le Monde' destaca que en cas que ?una ordre de detenció europea
a Puigdemont, sotmetria la cohesió de la coalició de govern a una forta prova?.
?Puigdemont sota amenaça de recerca europea?, diu el diari alemany Der Spiegel. El diari
alemany apunta que ?si Puigdemont no apareix, s'enfronta a una ordre de detenció europea?. El
Frankfurter Allgemeine assegura que Puigdemont, al qual considera un ?fugitiu?, ?és ?un
convidat no convidat? a Bèlgica i adverteix que la seva presència al país ?amenaça? la coalició del
govern belga. No obstant això, el diari alemany destaca que Puigdemont ?no va anar a
Brussel·les a buscar asil, sinó amb l'objectiu de promoure la causa catalana al cor de les
institucions de la UE?.
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