
L’expresident de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont
qüestiona que la reforma
del delicte de sedició en el
Codi Penal espanyol supo-
si un pas endavant per as-
solir la independència de
Catalunya i rebutja de nou
beneficiar-se’n personal-
ment perquè implicaria
“una renúncia política”.
Coincidint amb el cinquè
aniversari de l’arribada a
l’exili de Waterloo, l’euro-
diputat de Junts per Cata-
lunya va publicar ahir un
escrit amb reflexions polí-
tiques i personals en el
qual referma la voluntat de
continuar l’estratègia de
mantenir la pugna amb
l’Estat: “M’he fet més resi-
lient davant les adversi-
tats i tinc moltes més
raons per continuar con-
frontant-me a un Estat
que no vol solucionar el
conflicte, sinó liquidar-nos
com a nació.”

Puigdemont diu que té

constància que “en les con-
verses entre el PSOE i
ERC” es planteja la neces-
sitat de resoldre la seva si-
tuació personal, però avisa
les dues parts que ho dei-
xin estar: “Si no els ho he
demanat ni ho he autorit-
zat, per quina raó hi insis-
teixen?”. El president diu
que sempre s’ha mostrat
ferm davant “tots els inter-
locutors”, entre els quals
ha citat “gent del PSOE”
que l’han visitat per propo-
sar-li “solucions felices” i
donar-li “expectatives d’un
bon tracte, via reforma del
Codi Penal, i un indult” si
acceptava comparèixer
davant del Suprem. “Segur
que Pedro Sánchez sap de
què parlo”, hi afegeix sense
especificar-ne més detalls.

En termes de país, Puig-
demont tampoc hi veu cap
avantatge: “Puc entendre
els beneficis que tindria
per a l’Estat espanyol el fet
que jo acceptés una resolu-
ció basada en la reforma
del Codi Penal, però els be-
neficis per al procés d’inde-

pendència no els veig per
enlloc.”

El 130è president de la
Generalitat denuncia que
en aquests cinc anys ha es-
tat víctima de “campanyes
brutes, seguiments, espio-
natges i setges familiars”
amb la participació de par-
tits i mitjans espanyols, pe-
rò també catalans. Per ai-
xò admet que, en termes
estrictament personals,
seria un “alleujament” de-
clarar davant del Suprem i
ser indultat, però no ho fa-
rà perquè: “Seria una re-
núncia política que no es-
tic disposat a acceptar.”

Puigdemont destaca
que el lustre d’exili li ha
permès fer coneixences
“impactants” com ara la de
Josep Valtònyc, i agraeix el
suport dels exconsellers
Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Toni Comín, obviant l’ara
consellera d’Acció Exte-
rior, Meritxell Serret, amb
qui també va compartir
exili fins que l’any passat
va decidir comparèixer al
Tribunal Suprem. ■
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a Descarta que tingui cap benefici en el procés i tampoc
no la vol com a sortida personal a Diu que des del PSOE li
han ofert l’indult però es manté ferm en la seva estratègia

Puigdemont no
veu la reforma
de la sedició
com una solució

Carles Puigdemont durant un acte al setembre a Canet de Rosselló ■ ACN
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El diputat de Compromís
al Congrés dels Diputats
Joan Baldoví va insinuar
ahir que la negativa del
Partit Popular a renovar el
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) té remi-
niscències colpistes: “És
un cop tou amb jutges que

no volen acatar la llei”, va
assegurar el polític valen-
cià abans d’iniciar l’aplec
nacionalista celebrat a la
localitat del Puig.

Baldoví va qualificar
d’“escàndol” la ruptura de
les negociacions per refor-
mar aquest organisme ju-
dicial amb l’excusa de les
suposades negociacions
per reformar el delicte de

sedició del Codi Penal i va
anar més enllà: “És una de
les coses més greus que
han passat en democrà-
cia.” El candidat en les pri-
màries del partit per aspi-
rar a la Generalitat Valen-
ciana va defensar que amb
aquest gest el PP a l’Estat
“no està a l’altura del que
hauria de ser un Partit Po-
pular europeu”. ■

Més veus en contra de
la no reforma del CGPJ
Redacció
VALÈNCIA


	PA202210311
	31DCAT




