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cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 279
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d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 127
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,09

208

126

POLÍTICA L’EXILI

“Prou” de complicar la
‘IMPASSE’ El Tribunal d’Apel·lació de
Sàsser deixa en suspens l’extradició en
espera de Luxemburg REREFONS
L’expresident acusa l’Estat d’utilitzar el
poder judicial per a objectius polítics
Natàlia
Segura Reventós
Sàsser

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Basta!” En italià, l’expresident Carles Puigdemont
va dir ahir prou als constants intents de l’Estat espanyol per extradir-lo i va
avisar que això “dificulta
clarament la resolució política del conflicte” amb
Catalunya, ara que el govern de Pedro Sánchez ha
obert la taula de diàleg.
Després de sortir indemne de la vista judicial a
Sardenya, el líder de
JxCat estava content però indignat amb l’“obsessió” de l’Estat espanyol
per assetjar-lo i caçar-lo.
“Espanya fa servir el
poder judicial per aconseguir objectius polítics”, es
va queixar. Segons la decisió que ha pogut veure
El Punt Avui, el Tribunal
d’Apel·lació de Sàsser ha
deixat en suspens el procediment
d’extradició
contra Puigdemont fins
que els tribunals de la
Unió Europea es pronunciïn sobre el cas de l’expresident català. “Estic
molt content”, va dir
Puigdemont en sortir dels
jutjats mentre saludava
una vintena de catalans,
sards i corsos congregats
davant del tribunal per
donar-li suport.
“El cas no està tancat,
queda suspès en espera de
Luxemburg”, va aclarir el
seu advocat italià, Agostino Angelo Marras, que no
va concretar, però, quan
es podria reactivar el procediment a Sàsser, ja que
ara tot queda en mans del
que decideixi Luxemburg. Mentrestant, Carles
Puigdemont “podrà circu-

Carles Puigdemont, ahir en sortir del
jutjat de Sàsser ■ EFE

lar tranquil·lament per
Itàlia”, segons Marras.
A diferència del jutge
instructor del Tribunal
Suprem Pablo Llarena,
que ha reclamat insistentment l’extradició de
l’expresident, els magistrats sards han considerat que no poden fer
cap pas fins que els tribunals de la UE hi diguin la
seva. De fet, des de Luxemburg ja havien avisat
que tot havia de quedar
aturat.
La peça sarda en l’entramat judicial europeu
de Puigdemont per ara no
ha tingut repercussions
negatives per a ell. Ara bé,
ha afegit més complicació
a aquesta saga que ja fa
quatre anys que dura i que
cada vegada és més complicada d’entendre. L’embolic és considerable, i el
drama judicial a Europa
va per llarg.
“No han aconseguit cap
dels seus objectius”, assenyalava ahir Puigdemont
en una roda de premsa a
l’Alguer, on va instar l’Estat espanyol a retirar les
euroordres contra els exiliats com demana el Consell d’Europa i a fer “autocrítica” sobre la dimensió
exterior de la causa oberta arran del referèndum
de l’1-O.
Pendents de Luxemburg
Hi ha dues causes obertes
a Luxemburg en relació
amb l’euroordre contra
Puigdemont emesa pel
Tribunal Suprem l’octubre del 2019.
D’una banda, hi ha les
prejudicials de Llarena. El
magistrat instructor de la
causa de l’1-O va fer diverses preguntes al Tribunal

de Justícia de la UE sobre
com Bèlgica, o altres estats membres de la Unió
Europea, han d’examinar
l’euroordre.
Unes preguntes que,
bàsicament, pretenien
evitar que els tribunals
belgues tornessin a rebutjar l’entrega a l’Estat espanyol com van fer amb l’ex-

conseller Lluís Puig. En el
seu cas, s’hi van oposar
perquè hi veien un risc de
vulneració del dret a un
judici just i a la presumpció d’innocència en el cas
de l’1-O, basant-se, principalment, en l’opinió del
Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries, vinculat a l’ONU.

D’altra banda, Puigdemont i els també eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí van
posar una demanda al Tribunal General de la Unió
Europea, primera instància a Luxemburg, contra l’eurocambra per haver aixecat la seva immunitat al març, argumen-

tant que el suplicatori va
ser “irregular”.
Dins d’aquest procediment, la setmana passada els de Junts ja van
reclamar per segona vegada al TGUE que els retornés la immunitat per evitar haver de fer front a noves detencions, com la
que es va produir a l’Al-
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Prometre
Puigdemont
Emili Bella

Portar Carles Puigdemont a Espanya o tipificar el referèndum com a delicte. No són iniciatives proclamades
per Pablo Casado aquest cap de setmana a València,
són promeses electorals del president del govern espanyol, el socialista Pedro Sánchez, el 2019 durant un
debat televisat amb el president del PP. Fa gràcia com
diuen que Casado ha assumit el programa de Vox

quan potser el que ha assumit és el de Sánchez. O
qui sap si Sánchez va ser el primer a comprar les
tesis de Vox. És cert que, un cop en els pantalons de
president espanyol, al socialista és a qui menys interessa que torni Puigdemont, però hi ha promeses,
encara que no es puguin complir –per allò de la separació de poders–, que porten cap a La Moncloa.

sortida política
zalo Boye, aquestes futures resolucions de Luxemburg faran “inviable” l’euroordre. La seva tesi és que
no serà “efectiva” perquè
anul·larà la competència
del Suprem, la base de tot.
Però si finalment les euroordres sobreviuen, hi
haurà un problema afegit:
qui es farà càrrec de l’extradició.
Ara, tant els tribunals
belgues com els italians tenen procediments d’extradició en suspens en espera
que Luxemburg resolgui
les prejudicials del Tribunal Suprem i la demanda
per l’aixecament de la immunitat. Boye no va aclarir
ahir si, arribat el moment,
preferiran lluitar per l’euroordre a Bèlgica o a Itàlia:

Les frases

—————————————————————————————————

“Ha arribat el
moment de dir prou
a Espanya. Està
utilitzant el poder
judicial per
silenciar-nos”
—————————————————————————————————

“Ja va sent hora
que la Unió Europea
s’adoni de la dimensió
del conflicte polític”

—————————————————————————————————

“No som els únics
que diem a Espanya
que és una persecució
política. Altres estats
europeus ja ho fan”

—————————————————————————————————

Carles Puigdemont

Membres del
Consell d’Europa,
en contra de les
euroordres

PRESIDENT I EURODIPUTAT

—————————————————————————————————

“La fiscalia italiana
s’ha oposat a
l’autoritat reclamant
[Pablo Llarena] i ha
defensat la legalitat”
—————————————————————————————————

guer, així com l’execució
de les euroordres.
Procediment a Bèlgica
Per tant, malgrat l’intent
de Llarena, tots els ulls continuen posats en Luxemburg. Com ja va passar, de
retruc, amb el cas d’Oriol
Junqueras, els tribunals de
la UE tornen a tenir a les se-

ves mans el destí de Puigdemont. Es calcula que les
prejudicials es podrien resoldre cap a la primavera
del 2022, però la demanda
contra el suplicatori es podria allargar molt més, perquè es pot recórrer contra
la sentència del TGUE en
última instància al TJUE.
Segons l’advocat Gon-

Llarena reclama,
sense èxit, la
detenció de
Comín i Ponsatí
a El jutge del Suprem insisteix a la

justícia italiana a reclamar l’entrega
dels dos eurodiputats de JxCat

—————————————————————————————————

“M’és igual, tots dos són estats democràtics.”
Crida a la UE
Amb tot, Puigdemont, Comín i Ponsatí protesten
per totes les dificultats
que això implica per a la
seva feina com a eurodiputats. “Tinc tot el dret del
món a representar els ciutadans que em van votar
com la resta”, va reivindicar ahir Puigdemont. No
retreu res al president del
Parlament Europeu, David Sassoli, perquè s’està
recuperant d’una pulmonia. Tanmateix, insta les
institucions de la UE en
general a reaccionar: “Ja
va sent hora que la UE
s’adoni de la dimensió del
conflicte polític.”
D’altra banda, 21 membres de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa han signat una declaració que condemna la repressió de l’Estat espanyol
contra el moviment independentista. Els signants

Toni Comín i Clara Ponsatí atenent els mitjans de
comunicació a les portes del jutjat de Sàsser ■ ACN

“Ha prevalgut el dret
de la UE i no la
intencionalitat política
de qui redacta
l’euroordre”
Gonzalo Boye
ADVOCAT DE PUIGDEMONT

representen partits de
tretze països de totes les
ideologies, i reclamen la
retirada de les euroordres
contra els exiliats i l’obertura d’una negociació política activa per garantir
una solució pacífica del
conflicte català. Assenyalen que en aquestes negociacions no es pot ometre res i cal parlar també
del dret d’autodeterminació i l’amnistia. També
recorden l’informe que va
aprovar l’assemblea que
precisament parlava de
la necessitat de defugir la
judicialització del conflicte per aprofundir en la via
política. ■

Redacció
BARCELONA

El magistrat del Suprem
Pablo Llarena, que instrueix la causa contra els
líders catalans, va demanar ahir al Tribunal
d’Apel·lació de Sàsser que
executi l’euroordre de detenció contra els eurodiputats Clara Ponsatí i Antoni Comín, que eren a
Sàsser acompanyant l’expresident Carles Puigdemont. La petició no va ser
acceptada, tot i que els dos
polítics van ser identificats per la policia italiana.
En concret, el jutge del
Suprem va dictar dues
providències en què informava les autoritats judicials italianes de “notícies
periodístiques” que recollien que Ponsatí i Comín,
exiliats des de l’octubre
del 2017 com Puigdemont, haurien viatjat a
Sardenya per donar suport a l’expresident, citat
ahir al matí davant el tribunal de Sàsser precisament perquè el jutge Llarena havia demanat la seva entrega, en sostenir
que l’euroordre d’entrega
està “activa”, malgrat que

en sol·licitar ell mateix un
aclariment sobre l’abast
de les euroordres (davant
les negatives rebudes
d’Alemanya) al Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es dona per
paralitzada l’execució del
cas. Així ho va entendre
l’Advocacia de l’Estat espanyol, que ho va comunicar al Tribunal General de
la UE, al qual Puigdemont
va demanar protecció fins
a resoldre la seva demanda contra l’aixecament de
la seva immunitat per part
del Parlament Europeu.
Llarena va efectuar la
comunicació emparant-se
en la legislació europea que
recull que “quan es conegui el parador de la persona
buscada, l’autoritat judicial emissora podrà comunicar directament a l’autoritat judicial l’execució de
l’ordre de detenció europea”. “Hem vingut per demostrar amb fets que l’Estat italià, el govern italià i la
policia italiana respecten
la nostra llibertat de circulació i no reconeixen la vigència en aquest moment
de l’euroordre de detenció
europea”, va afirmar Comín als mitjans. ■
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Sards, corsos...

SOLIDARITAT · Polítics i membres dels moviments sobiranistes dels diversos estats mediterranis donen suport a Carles
Puigdemont i als eurodiputats catalans exiliats DESEMBARCAMENT · Representants del govern, partits i entitats es
desplacen fins a Sàsser per acompanyar el president i recorden l’acarnissament de la persecució judicial estatal

A

plec de
catalans,
sards i
corsos a
les portes del Tribunal d’Apel·lació
Natàlia
de Sàsser, a Sardenya, per donar suSegura
port a l’expresiSàsser
dent i eurodiputat
Carles Puigdemont. Aquest petit
tribunal, poc acostumat a la intensitat política de l’independentisme
català, va presenciar ahir l’enrenou
mediàtic i popular que genera el
líder de Junts per Catalunya. “Armats” amb moltíssimes banderes
de Sardenya, Còrsega i Catalunya,
una vintena de persones es concentraven des de primera hora del matí
davant del jutjat sard on Puigdemont havia de declarar a dos quarts
de dotze. Estaven animats, sobretot els sards, fent càntics i crits tot
el dia. Ni el sol, ni la calor sufocant
ni la lentitud de la justícia sarda (la
vista es va allargar fins a les tres de
la tarda) els van apaivagar.
Més discretament, la comitiva
política de l’independentisme català també va fer gala de presència
davant el tribunal. Això sí, sense
perdre l’ocasió per fer les seves reivindicacions i aparèixer, de passada, a la televisió.
Des del govern, hi van enviar les
conselleres de la Presidència i de
Justícia, Laura Vilagrà i Lourdes
Ciuró, respectivament, per fer costat a l’expresident. Totes dues van
assegurar que l’executiu de Pere
Aragonès fa “tots els esforços” per
intentar que els exiliats “puguin
tornar” a Catalunya. “Serà una nova derrota de la justícia espanyola”,
van pronosticar sobre la vista a Sàsser. Les dues conselleres van constatar que, com a eurodiputat “amb
els drets garantits”, Puigdemont es
pot moure lliurement per tot Europa menys per Espanya.
Per part d’ERC, hi va anar l’exconsellera i diputada Meritxell Serret, que durant més de tres anys va
compartir exili amb Puigdemont, i
els també exconsellers Toni Comín,
Clara Ponsatí i Lluís Puig. En declaracions a la premsa abans de l’audiència, Serret va denunciar la
“persecució judicial” contra Puigdemont i l’independentisme i va reclamar l’amnistia per “posar fi a la repressió”. També ella, que té un judici pendent al Tribunal Suprem després de retornar a Catalunya a principis d’any, va mostrar confiança en
la justícia italiana.
———————————————————

A dalt, suport de l’independentisme sard a Puigdemont, ahir a Sàsser. A sota, i d’esquerra a dreta, el president de JxCat, Jordi Sànchez, amb
Carles Puigdemont. També, al mig, les conselleres Laura Vilagrà i Lourdes Ciuró. A la dreta, els Carabinieri ■ EPA / ACN

Suport de
l’independentisme sard
Carles Puigdemont
i els polítics
catalans van rebre
el suport dels
independentistes
sards ahir a Sàsser.
Fins i tot hi havia
representants del
moviment
independentista de
l’illa britànica de
Wight i del
moviment cors.

“Avui és un dia de contrast entre
l’Europa lliure i democràtica de
Sardenya i la tancada i excloent
d’Espanya, que desobeeix els tribunals europeus”, va denunciar ahir
el secretari general de Junts, Jordi
Sànchez. Els de Junts reclamen al
govern espanyol que s’aturi la pressió de la justícia espanyola per extradir Puigdemont si realment volen obrir la via del diàleg.
En nom de la CUP, Dolors Sabater va interpel·lar també les institucions de la Unió Europea exigint
que protegeixin Puigdemont com a
eurodiputat i que no “girin l’esquena” al dret d’autodeterminació dels
pobles. Representants d’Òmnium
Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis

per la Independència (AMI) també
es van desplaçar fins a Sàsser.
“Mig Catalunya ha volat aquest
matí a l’Alguer”, es comentava ahir
entre la munió de gent congregada
a les portes del jutjat, la majoria pe—————————————————————————————————————————————

Giovanni Falcone és el
nom de la sala on es va fer
la vista: “Només en podia
sortir una decisió justa”
—————————————————————————————————————————————

riodistes, fotògrafs i càmeres. Tres
hores d’espera per saber la suspensió de qualsevol decisió en espera
del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE). No hi va faltar ni Pablo Llarena, que es va afegir a l’aplec

en forma de demanda de detenció
telemàtica, fallida tot i que coherent amb la que havia dictat contra
Puigdemont, Comín i Ponsatí. Els
dos eurodiputats miraven de seguir
el ple d’Estrasburg de manera telemàtica, també. Els que no s’hi van
deixar veure van ser els representants i advocats habilitats per Vox.
L’anècdota la va recordar el
mateix president en sortir: “D’una
sala d’audiència que porta aquest
nom, només en podia sortir una decisió justa”, va dir. La sala on havia
tingut lloc la vista pel procediment
d’extradició porta el nom de Giovanni Falcone, el jutge italià conegut pels seus intents per desmantellar la Cosa Nostra que va ser assassinat a Palerm el 1992. ■
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reaccionava a la decisió
del tribunal assegurant
que, mentre que la justícia funciona a Europa, “a
Espanya ni n’hi ha ni se
n’espera”.
Abans de saber-se la decisió del tribunal sard, la
presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors
Sabater, va demanar als
tribunals europeus “defensar les actes dels eurodiputats i respectar el que
van votar els catalans en
les últimes eleccions europees”, i va exigir que Europa “no giri l’esquena” al
dret d’autodeterminació.
El secretari general adjunt del PDeCAT, Marc
Solsona, confia que, aquesta vegada a Sardenya, la
justícia europea “continuï
posant de manifest els
problemes que té la justícia espanyola”.

Dolors Sabater, de la CUP, i la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, entre la delegació que va donar suport al president Puigdemont, ahir a Sàsser ■ EL PUNT AVUI

El sobiranisme celebra la
decisió del tribunal sard
a El PSOE diu que respecta les decisions judicials, en desvincula l’executiu i confia que “al final hi
hagi justícia” a Ciutadans acusa el president espanyol de no voler l’extradició de Puigdemont
Redacció
BARCELONA

El sobiranisme va celebrar
ahir que el Tribunal
d’Apel·lació de Sàsser desestimés la petició d’extradició del president Puigdemont i el deixés en llibertat. Així ho van fer dirigents d’ERC, Junts, la
CUP i En Comú Podem. El
president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmava que “la justícia a Europa es pronuncia, un cop
més, contra la repressió de
l’Estat, però la persecució
judicial només s’aturarà
amb amnistia i autodeterminació”, abans de dirigirse a tots els represaliats
per dir-los: “Us volem lliu-

res i a casa.” La consellera
d’Acció Exterior del govern català, Victòria Alsina, considera la situació
de Puigdemont un “cas europeu, amb vulneracions
de dret europeu”, tal com
explicava en una entrevista a TV3, i recordava
que una vintena de membres de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa han aprovat una nova declaració en què exigeixen a les autoritats espanyoles que retirin immediatament les euroordres contra els polítics catalans exiliats.
“La justícia que falta a
l’Estat espanyol arriba i
arribarà d’Europa”, afirmava el president d’ERC,

‘La Repubblica’ titula amb el tuit de l’expresident

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Puigdemont: suspesa l’extradició”, titulava el diari italià
La Repubblica en l’edició digital, en què explicava que el
Tribunal d’Apel·lació de Sàsser havia donat en dues hores
el vistiplau a la petició feta
per la fiscalia italiana de desestimar l’extradició. A més,
però, en el titular, el diari italià
hi afegia un tuit de l’expresident català en què afirmava
que només podia sortir una

sentència justa d’una sala
que duia el nom del jutge Giovanni Falcone, assassinat per
la màfia siciliana com a represàlia per haver jutjat i condemnat la Cosa Nostra. “L’expresident és lliure i pot tornar
a Brussel·les”, anunciava el
diari abans d’explicar que la
setmana passada havia estat
“breument arrestat per ordre
espanyola” tot just arribar a
l’aeroport de l’Alguer. En l’inici

del text de la informació, la
periodista d’internacional del
diari Monia Melis explica que,
“òbviament”, la defensa de
l’expresident de Catalunya es
va afegir a la petició de suspensió que va fer la fiscalia
italiana abans de concloure
quina havia estat la decisió final de la sala judicial: “El tribunal, format per tres jutges,
ho ha decidit en gairebé dues
hores: petició acceptada.”

Oriol Junqueras, també
exvicepresident de l’executiu català, abans d’expressar la seva solidaritat
amb Carles Puigdemont:

“Amb tu, president.” Per
la seva banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, afirmava que
Puigdemont “és avui en-

cara més lliure” i sostenia
que la justícia espanyola es
troba “cada cop més aïllada”. El secretari general
de Junts, Jordi Sànchez,

La cúpula del CGPJ
També abans que es conegués la decisió, el portaveu
de Catalunya en Comú,
Joan Mena, es va mostrar
convençut que a Sàsser es
demostraria que “l’exposició de Pablo Llarena no
s’aguanta” i que “cal canviar la cúpula del poder judicial per democratitzar
el comportament d’algunes institucions judicials”
de l’Estat espanyol.
D’altra banda, la portaveu del comitè organitzador del 40è congrés del
PSOE, Eva Granados, va
defensar que “la justícia fa
la seva feina i el govern espanyol, la seva”, i va demanar respecte per la separació de poders. “Toca que
la resolució d’aquest matí
[ahir] i el que hagi d’arribar s’ajusti a dret i que al
final hi hagi justícia en
aquest país”, hi afegia.
Per Cs, una “desgràcia”
La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va
considerar, per contra, que
el govern espanyol està “desitjant” que Puigdemont no
sigui extradit a Espanya,
perquè així no se li “complica” el pla que segons ella té
amb els seus “socis separatistes”, una situació que
va definir com “la desgràcia
d’aquest país”. ■

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“És imprescindible
la retirada de les
euroordres i la fi de
la persecució judicial
i política”

“El president és avui
encara més lliure i la
justícia espanyola
està cada cop més
aïllada”

“[Els tribunals
europeus] han de
defensar les actes dels
eurodiputats i el vot
dels catalans”

“Toca que la resolució
d’aquest matí [ahir]
i el que hagi d’arribar
s’ajusti a dret i que al
final es faci justícia”

“[La Moncloa desitja]
que Puigdemont no
vingui perquè no se li
compliqui el pla amb
els socis separatistes”

Pere Aragonès

Laura Borràs

Dolors Sabater

Eva Granados

Inés Arrimadas

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

PRES. GRUP PARLAMENTARI CUP

PORTAVEU 40È CONGRÉS PSOE

PRESIDENTA CIUTADANS
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