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Puigdemont i Aragonès trenquen el
gel a Waterloo
El president a l'exili i el vicepresident es reuneixen per analitzar la situació política i
s'emplacen a "treballar conjuntament"

Pere Aragonès i Carles Puigdemont | @perearagones

Carles Puigdemont i Pere Aragonès s'han reunit per primera vegada a Waterloo
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166772/aragones/es/reuneix/primera/vegada/amb/puigdemont
/waterloo) des que el nou home fort d'ERC és vicepresident del Govern. L'encarregat de fer-ho
públic a través de Twitter ha estat el mateix Aragonès, que també s'ha citat amb Lluís Puig, Toni
Comín i Meritxell Serret. La trobada és rellevant perquè suposa la primera trobada institucional
entre ells dos després de les que ja van mantenir mentre el president a l'exili abans i després de
la detenció a Alemanya del mes de març. El judici de l'1-O i el Consell per la República
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165903/puigdemont/es/proposa/avancar/via/dels/fets/cap/repu
blica) han estat dues qüestions damunt la taula.
El moment de la trobada no és casual. S'emmarca en el restabliment del contacte entre
Puigdemont i Oriol Junqueras
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166157/aixi/negocien/puigdemont/junqueras/unitat/estrategica
/independentista) , i arriba un dia després que el màxim dirigent de Junts per Catalunya (JxCat)
s'oferís per anar com a número dos del líder dels republicans a les eleccions europees
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166679/puigdemont/absolutament/disposat/ser/numero/dos/ju
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nqueras/europees) a través d'una llista unitària. En una entrevista publicada al diari El Nacional
(https://www.elnacional.cat/ca/politica/entrevista-puigdemont-crida-pdecat-bonvehi-torrentsuspensio-parlament_318063_102.html) , Puigdemont va fer constar que Aragonès, el màxim
dirigent d'ERC dins del Govern que presideix Quim Torra, encara no s'havia citat amb ell.
La possibilitat que les dues formacions acudeixin juntes a les europees és, per ara, escassa. Els
republicans desconfien d'aquesta fórmula d'unitat electoral després de l'experiència de Junts pel
Sí -que va quedar lluny de la majoria absoluta-, i no descarten arribar a acords amb Bildu. Per la
seva banda, l'espai de la Crida Nacional per la República seguirà pressionant per una
candidatura conjunta de l'independentisme com la que va defensar ahir Puigdemont des dels
micròfons de Catalunya Ràdio.

Reunió amb el president @krls https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
. Hem pogut
analitzar plegats la situació política i ens hem emplaçat a seguir treballant conjuntament.
pic.twitter.com/QgAmTpLsJI (https://t.co/QgAmTpLsJI)
? Pere Aragonès ? (@perearagones) 14 de novembre de 2018
(https://twitter.com/perearagones/status/1062656627956957184?ref_src=twsrc%5Etfw)
Segons ha indicat Aragonès, la trobada ha servit per "analitzar plegats la situació política", i els dos
s'han emplaçat a "treballar conjuntament". L'independentisme busca des de fa setmanes el
restabliment d'una unitat estratègica que permeti arribar al judici contra la cúpula del procés
amb els objectius clars, i contactes com el d'aquest dimecres a Waterloo formen part d'aquesta
voluntat. El referèndum, el diàleg amb l'Estat i l'apel·lació a la majoria del 3-O són els pilars de la
negociació independentista.
Almenys en aquests termes s'expressen en públic els dirigents d'ERC, que defensen la
necessitat de fer "inevitable" el referèndum. Puigdemont també ho té teoritzat al seu llibre La
crisi catalana (La Campana), en el qual aposta per una mediació internacional. Una demanda que
també ha defensat Quim Torra al Parlament, i per això activarà contactes a l'estranger per insistir
en la demanda sobre l'autodeterminació.
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