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Puigdemont demana temps per
intentar exercir l'autodeterminació
«a través del diàleg»
El president a l'exili celebra que Sánchez es fixi en el Canadà i afirma que pactar
un referèndum a tot l'Estat "seria un gran pas", tot i que no és la seva opció
prioritària

Carles Puigdemont, al costat del periodista Olivier Mouton, en la presentació del llibre sobre el president català
a l'exili. | @josepalay

Carles Puigdemont avala l'intent de canalitzar el procés català a través del diàleg amb Pedro
Sánchez. Ho ha afirmat aquest dimarts, en la presentació del llibre La crisi catalana. Una
oportunitat per a Europa (La Campana), fet en la col·laboració del periodista belga Olivier Mouton,
en una roda de premsa amb presència de mitjans internacionals en què s'ha mostrat partidari
d'intentar de nou un pacte amb el govern espanyol.
Segons recullen alguns dels presents, Puigdemont ha afirmat que "la unilateralitat és legítima" i
s'ha exercit, organitzant un referèndum del que "els resultats són vàlids". "Però si hi ha la possibilitat
de resoldre la solució a través del diàleg ho prefereixo. Això demana temps", afegeix el president a
l'exili.
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"La unilateralitat és legítima. L'hem exercit. Hem organitzat un referèndum i els resultats són vàlids.
Però si hi ha la possibilitat de resoldre la solució a través del diàleg ho prefereixo. Això demana
temps" , diu @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) a la presentació a
Brussel·les del seu llibre pic.twitter.com/df9os2HSzm (https://t.co/df9os2HSzm)
? Jordi Baró Ruibal (@jordibaro) 25 de setembre de 2018
(https://twitter.com/jordibaro/status/1044516528329306112?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ho ha fet després d'aplaudir que "finalment algun polític espanyol es fixa en experiències que
han resolt problemes semblants al català apel·lant a la política i l'autodeterminació, com entre el
Quebec i el Canadà", en relació a Pedro Sánchez
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163445/sanchez/posa/quebec/exemple/catalunya) . "Si Pedro
Sánchez diu que hi ha un camí com el quebequès o l'escocès, sempre ens hi trobarà", ha insistit.
Un referèndum a tot l'Estat
D'aquesta manera, sobre un possible referèndum sobre la independència de Catalunya a nivell
de tot l'Estat, ha reconegut que "seria un gran pas". "En cas que s'accepti que Catalunya té dret
a decidir el seu futur, en podríem parlar, encara que no sigui la nostra idea", ha afegit, així com ha
lamentat que els presos polítics portin gairebé un any de presó preventiva, "alguns d'ells per haver
complert un mandat electoral", i ha denunciat que "el codi penal no es pot fer servir per fer
política".
Puigdemont també es mostra expectant per les acusacions que defensi finalment la nova Fiscali
General de l'Estat escollida pel PSOE, però ha alertat que "no es pot negociar políticament mentre
es demana 30 anys de presó pels polítics". Ha asseverat igualment que "la ultradreta jurídica [...] no
hauria de decidir la política", referint-se als xats filtrats la setmana passada dels seus correus
corporatius
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163192/missatges/dels/jutges/contra/proc/amb/colpistes/ni/es/
negocia/ni/es/dialoga) .
Missatges a Europa
Pel que fa als missatges de cara a Europa, ha subratllat que "el catalanisme no té res a veure
amb el populisme actual", ja que sempre ha estat "en contra del feixisme, del nazisme" i "té una
profunda arrel democràtica i antiautoritària". El president català denuncia que "a l'Europa oficial hi ha
dobles estàndards, per exemple entre Polònia i Espanya, pel que fa a la gestió de la justícia", i ha
reclamat que escolti Catalunya. "El cas català ha de permetre a Europa demostrar que és capaç de
gestionar la diferència", ha insistit.
En el llibre presentat aquest dijous, Puigdemont proposa una mediació internacional liderada pel
president del Consell Europeu, Donald Tusk
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163395/puigdemont/proposa/mediacio/internacional/liderada/d
onald/tusk) , que s'assoleixi després de converses discretes i sense condicions prèvies per part
de cap dels actors. També relata alguns detalls sobre els fets posteriors a l'1-O, des de la
declaració d'independència suspesa i posteriorment ratificada a la marxa a l'exili
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163400) .
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