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Puigdemont confirma que no tornarà
a Catalunya abans del 21-D
El president i candidat de Junts per Catalunya descarta donar "un cop d'efecte"
amb la seva tornada i opta per seguir a Bèlgica, tal com va avançar aquest dijous
NacióDigital

Carles Puigdemont aplaudeix els candidats de Junts per Catalunya després d'un míting a Girona. | Junts per
Catalunya

Carles Puigdemont, president de la Generalitat i candidat de Junts per Catalunya, no té previst
tornar de Bèlgica en la recta final de la campanya ni el dia de les eleccions, tal com va avançar
aquest dijous NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144798/puigdemont/descarta/tornar/catalunya/abans/21-d) .
El cap de l'executiu, en l'avançament d'una entrevista a La Vanguardia
(http://www.lavanguardia.com/politica/20171215/433648825407/elecciones-cataluna-puigdemontdescarta-volver.html) , trenca definitivament les hipòtesis que planaven sobre el seu retorn a
Catalunya. Descarta donar "un cop d'efecte" amb el seu retorn i qualifica de "rumor fals" la
informació sobre aquesta qüestió que ha circulat els darrers dies.
L'estratègia, almenys de moment, passa per seguir a l'exili i plantejar el retorn en cas de guanyar
els comicis del 21-D, que la seva llista planteja com un plebiscit sobre el 155 i sobre la continuïtat
del Govern legítim al capdavant de les institucions catalanes. Per tornar, sostenen les fonts
consultades per NacióDigital, hi ha d'haver una sèrie de garanties. La primera d'elles és la victòria
als comicis i la segona -tant o més rellevant- és explorar un pacte amb la Fiscalia per tal que es
retirin les mesures cautelars que podrien dur Puigdemont a la presó si torna a Catalunya.
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Al llarg dels últims dies, però, hi ha hagut debat sobre la possibilitat que Puigdemont emprengués
el camí cap a Catalunya abans del 21-D. Hi havia dues dates damunt la taula per a la hipotètica
reaparició. La primera era el 19 de desembre, dia del míting final, i la segona era el 21, jornada de
votacions. Una de les possibilitats evidents en aquest escenari és que les autoritats espanyoles
el detinguessin, perquè sobre ell pesa una ordre de detenció en territori estatal. No van faltar
dirigents de l'equip de campanya, segons les fonts consultades, que apuntaven el "creixement
electoral" que es podria registrar en cas d'una hipotètica detenció. "No val la pena si és per
obtenir dos o tres diputats més", mantenen altres dirigents rellevants de la candidatura.

Val la pena córrer el risc de sortir del parlament investit president i automàticament ser detingut per
les mateixes idees. Si el #21D (https://twitter.com/hashtag/21D?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
guanyem, entraré al Palau de la Generalitat amb el vicepresident i tots els consellers il·ícitament
destituits https://t.co/KcZ6sLLvro (https://t.co/KcZ6sLLvro) #JuntsxCat
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/YxYPYbhLuF (https://t.co/YxYPYbhLuF)
? Carles Puigdemont ? (@KRLS) 12 de desembre de 2017
(https://twitter.com/KRLS/status/940650294026829826?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Hi ha responsables de l'estratègia que consideren que una tornada de Puigdemont i una
hipotètica detenció farien immediatament guanyar les eleccions a Junts per Catalunya", destaca
una veu consultada. Es tracta d'unes eleccions tan excepcionals, però, que totes les decisions han
de tenir una consulta legal prèvia -en el cas de Puigdemont, dels advocats Paul Bekaert, belga, i
Jaume Alonso Cuevillas, català- que condiciona l'estratègia. La reaparició virtual de Jordi Sànchez,
número dos de la llista i empresonat a Soto del Real, també anirà en funció de què digui el seu
lletrat, Jordi Pina, perquè el Tribunal Suprem li ha impedit fer campanya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144833/suprem/no/permet/jordi/sanchez/sortir/preso/fer/camp
anya) .
En tot cas, però, el candidat de Junts per Catalunya ja va apuntar dimarts que caldria "assumir el
risc" de tornar al país en cas de guanyar les eleccions. "Si el 21-D guanyem, entraré al Palau de
la Generalitat amb el vicepresident i tots els consellers il·ícitament destituïts", va assegurar en una
roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144551/puigdemont/promet/tornara/palau/si/guanya/21-d) .
També va reclamar que es retiressin totes les causes obertes contra dirigents sobiranistes. "És
obvi que el jutge no ordenarà cap detenció si la Fiscalia fa marxa enrere amb les querelles",
mantenen des de l'equip presidencial.
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