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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,47
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 4.451
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 417
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

1,47

2.308

417

Bèlgica refusa
extradir Puig

COP DE PORTA · El Tribunal d’Apel·lació veu un risc de “vulneració de la
presumpció d’innocència” a l’Estat POC MARGE · La fiscalia belga té fins avui al
migdia per presentar un últim recurs davant del Tribunal de Cassació
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cop de porta contundent
de Bèlgica a l’Estat espanyol pel cas dels exiliats catalans. La justícia belga va
rebutjar ahir per segona
vegada la petició d’extradició de l’exconseller de Cultura, Lluís Puig, acusat de
malversació per l’organització del referèndum de
l’1-O. En espera d’un últim
i difícil recurs de la fiscalia,
el terrassenc té a tocar la
llibertat definitiva en terres belgues. “Ens reafirma
en la nostra lluita a l’exili”,
assegurava ahir exultant
per la nova victòria judicial.
Un altre èxit dels independentistes als tribunals
estrangers que posa en
greus dificultats els espanyols en l’enèsim intent
per empresonar i jutjar tot
l’exgovern de Carles Puigdemont. El Tribunal
d’Apel·lació va denegar
ahir el recurs del ministeri
públic belga contra la negativa de la Cambra del
Consell, tribunal de primera instància, a lliurar Puig
a l’agost a l’Estat espanyol
per un delicte de malversació vinculat al cas de l’1-O.
Segons la defensa, el
Tribunal d’Apel·lació ha
rebutjat l’euroordre per
dos motius. El primer és la
“falta de competència del
Tribunal Suprem” per demanar l’entrega de Puig i
jutjar-lo. Així, l’alt tribunal
ratifica l’opinió de la Cambra del Consell, que es va

Les frases

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

“La decisió és bona
per a la resta dels
presos”

“Ens reafirma en la
nostra lluita a l’exili”
Lluís Puig

Gonzalo Boye

EXCONSELLER DE CULTURA EXILIAT A
BRUSSEL·LES

“La decisió es redueix
a una qüestió de drets
fonamentals”

“Què més cal fer
perquè Espanya aturi
la persecució
ideològica i la
repressió”

ADVOCAT DE LLUÍS PUIG

Josep Costa

VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I ADVOCAT DE LLUÍS PUIG

Lluís Puig

EXCONSELLER DE CULTURA EXILIAT A
BRUSSEL·LES

oposar al lliurament perquè va considerar que els
tribunals de Catalunya
eren els competents per
jutjar el cas, com recull la
resolució del Grup de Treball sobre les Detencions
Arbitràries de l’ONU.
Vulneracions
Ara el Tribunal d’Apel·lació va més enllà i afegeix
més llenya al foc en la batalla judicial europea pel procés. Els tres magistrats
belgues que han estudiat
la petició del Suprem van
constatar ahir que existeix “el risc de violació de
la presumpció d’innocència” per les declaracions
de jutges, fiscals i autoritats polítiques espanyoles
si s’extradeix Puig, segons
va assegurar el seu equip
legal.
La decisió, que encara
no s’ha fet pública, “no detalla fets concrets”, sinó

que “fa una remissió” al
material aportat per la defensa, per exemple al document de la fiscalia sobre
el cas de l’1-O denominat
“Més dura serà la caiguda”, deia ahir l’advocat
Gonzalo Boye.
“No mencionen cap frase en concret, sinó el clima
de vulneració de la presumpció d’innocència a
Espanya”, va aclarir Boye.
Per tant, la justícia belga
qüestiona el respecte no
d’un, sinó de dos drets fonamentals –el dret al jutge
natural i el dret a la presumpció d’innocència–
per part de les autoritats
espanyoles en la causa
contra l’organització del
referèndum que ha acabat
amb l’empresonament de
nou líders independentistes.
Pel que fa al fons del cas,
el Tribunal d’Apel·lació nega al Suprem la possibili-

tat d’una entrega automàtica per un delicte de corrupció, però sí que estava
obert a acceptar-la per la
via de la doble incriminació, és a dir, que el delicte
de malversació pel qual reclamen a Puig sigui equiparable en la legislació belga. Així ho va admetre ahir
un altre dels seus advocats, el vicepresident del
Parlament Josep Costa.
Malgrat que la tipificació d’aquest crim és similar a Bèlgica, finalment el
Tribunal d’Apel·lació s’ha
oposat a l’entrega pel risc
que la justícia espanyola
vulneri els drets de Lluís
Puig. “La decisió es redueix a una qüestió de
drets fonamentals”, va remarcar ahir Costa.
Reacció de Puig
Amb aquest regal de Reis
tardà, l’exconseller Lluís
Puig va celebrar ahir alleugerit que s’allunyi de l’horitzó la presó i que cada
cop estigui més a prop de
posar el punt final al malson judicial quan fa tres
anys, dos mesos i una setmana que va arribar a Bèlgica. “Es diu molt de pressa, però els dies passen lentament”, lamentava.
El terrassenc assegura
que la segona negativa de
Bèlgica a la tercera euroordre contra ell demostra
que no poden tenir “un judici imparcial” a l’Estat espanyol. “Què cal fer més
perquè Espanya aturi la
persecució ideològica i la
repressió?”, es preguntava
ahir Puig en una roda de
premsa virtual des de la

delegació del govern a
Brussel·les.
Pròxims passos
La sentència del Tribunal
d’Apel·lació és una decisió
de pes perquè tres magistrats belgues s’han mirat a
consciència el cas en els
darrers quatre mesos.
Tanmateix, no és definitiva. Per damunt d’aquest
alt tribunal només hi ha el
Tribunal de Cassació, una
instància que no entra en
el fons del cas, sinó que no-

més revisarà si la llei s’ha
aplicat correctament i si el
procediment judicial ha
estat correcte.
La fiscalia belga, que actua en representació de les
autoritats espanyoles, té
24 hores per presentar un
últim recurs possible a
Cassació. És a dir, que té
fins avui al migdia per
queixar-se o callar per
sempre. Per ara no ha revelat si esgotarà aquest últim recurs per extradir el
candidat número sis a la

| Nacional | 5

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 8 DE GENER DEL 2021

L’APUNT

No ve d’uns mesos
Emili Bella

Al marge de càlculs electorals, és una evidència que el
més prudent, a l’hora de celebrar les eleccions, seria
esperar que la campanya de vacunació hagi fet efecte
i hi hagi immunitzada tanta part de la població com sigui possible. Ens podem inventar cues diferenciades,
trams horaris o incentivar tant com vulguem el vot per
correu, però no hi ha dubte que no hi haurà la mateixa

seguretat ara que d’aquí a uns mesos. No hi ha
raons objectives que facin imprescindible haver-les
de celebrar ara. La urgència no deu ser l’absència
d’un president, ja que els partits van tenir l’oportunitat de triar-ne un de nou i la van deixar passar, ni
les desavinences entre socis, que hi han estat sempre. Ara, si voleu, afegiu-hi els càlculs electorals.

Els exmembres del
govern Meritxell Serret,
Lluís Puig, Toni Comín,
Carles Puigdemont i Clara
Ponsatí a la delegació del
govern a Brussel·les
ahir ■ ACN / CEDIDA PEL
CONSELL DE LA REPÚBLICA

llista de JxCat pel 14-F.
Aquest últim pas es podria
resoldre en qüestió de setmanes o, fins i tot, de dies
si aquesta institució desestima d’entrada la petició,
com passa en la majoria de
casos.
Desenllaç
Malgrat encarar ja la fase
final d’un llarg procés judicial, la defensa de Puig es
mostra optimista amb el
que probablement serà un
imminent desenllaç. “Els

arguments d’Apel·lació
són molt potents i això ens
ajuda molt”, avançava
ahir Josep Costa.
En cas que Bèlgica tanqui definitivament la porta a l’extradició, s’obrirà la
incògnita sobre les possibilitats de Puig per exercir
com a diputat si guanya
l’escó al Parlament a les
eleccions catalanes. Per
ara Lluís Puig es deleix
amb la victòria: “Llarena,
ganas de volver a veros.” ■

Més munició per al suplicatori de Puigdemont
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El nou rebuig de Bèlgica de
l’extradició de l’exconseller
Lluís Puig ha caigut com un
regal del cel als eurodiputats
de Junts Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí,
que just d’aquí una setmana
s’enfronten a la vista pel suplicatori al Parlament Europeu. Un moment de màxima
expectació en què es juguen
bàsicament reforçar el seu

relat davant l’opinió pública
europea.
El procés europarlamentari per aixecar la immunitat
als tres independentistes,
que també corren el risc de
ser extradits a l’Estat espanyol pel cas de l’1-O, és eminentment polític perquè al
final depèn de les majories
de la cambra controlada per
populars, socialistes i libe-

rals. Per això, disposar d’una
altra resolució judicial favorable a la carpeta de documents per defensar-se els
dona ànims per enfrontar-se
al comitè d’Afers Legals de
l’Eurocambra dijous vinent.
Pel que fa al front domèstic, l’advocat Gonzalo Boye
avisava ahir que la decisió
judicial belga també “és bona” per als presos indepen-

dentistes. Especialment
perquè apunta un “risc de
vulneració de la presumpció
d’innocència” en la causa
contra el procés. En canvi,
Boye va refusar de fer una
afirmació similar respecte
de la cita del suplicatori en
què acompanyarà a Puigdemont, Comín i Ponsatí. “No
podem comentar res fins al
dia 14.”
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Marín evita la condemna
política per corrupció

aEl PSC i Junts per Catalunya fan front comú en el plenari de la Diputació de Barcelona contra la
moció d’ERC que censurava la presidenta aEl clima preelectoral marca el debat dels portaveus
Jordi Panyella
BARCELONA

El govern de coalició entre
el Partits del Socialistes i
Junts per Catalunya a la
Diputació de Barcelona va
funcionar ahir de forma
cohesionada i contundent
per rebutjar la moció presentada per Esquerra Republicana amb la clara voluntat de condemnar políticament la presidenta de
l’ens, l’alcaldessa socialista de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per
l’escàndol de corrupció del
consell esportiu del municipi que dirigeix.
La iniciativa republicana, defensada per l’alcalde
de Moià, Dionís Guiteras,
pretenia “condemnar” el
que es considera “falta de
transparència” pel que fa a
la informació donada per
Marín en relació amb el
cas del consell esportiu,
que ja l’afecta directament
com a persona investigada
per la justícia. El text de la
moció també retreia una
actitud poc satisfactòria al
govern a l’hora de retre
comptes de l’afer en qüestió.
La iniciativa republicana va rebre els vots favorables dels diputats del seu
grup, dels de Ciutadans i
de la diputada que representa el partit Tot per Terrassa. El Partit Popular i
els comuns s’hi van abste-

La xifra

—————————————————————————————————

23

vots dels diputats del PSC i de
JxCat van derrotar els 21 que
van sumar els diputats d’ERC,
Cs i Tot per Terrassa.

Imatge d’una pantalla d’ordinador on se seguia el plenari d’ahir, celebrat de forma telemàtica ■ J.P.

nir. Abans de cloure el plenari, de caràcter extraordinari i monogràfic per
tractar aquest sol tema,
Núria Marín es va comprometre a recollir l’esperit
dels punts tercer i quart de
la moció d’Esquerra Republicana, en què es fa una
condemna genèrica de la
corrupció, en tots els seus
casos, i també s’insta la Diputació a revisar el codi de
bon govern. La presidenta
també es va comprometre
a fer “una declaració conjunta contra la corrupció”.

Marín no va fer cas a
Guiteras, però, quan
aquest va assegurar que la
gravetat del cas del consell
esportiu obligava a “fer un
pas al costat”. Guiteras va
retreure a la presidenta
que en el seu dia hagués
posat el seu càrrec a disposició del seu partit i que no
ho hagués fet a la Diputació. “Vostè no està aquí al
servei del PSC”, li va retreure Guiteras.
Les rèpliques al portaveu d’ERC van evidenciar
el clima preelectoral que

La CUP vol detalls de la
rescissió amb Ferrovial
Ò. Palau
BARCELONA

El grup de la CUP-Crida
Constituent va registrar
ahir una sol·licitud de
compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés, a la diputació permanent del Parlament perquè doni compte de la situació del contracte signat

es viu a Catalunya i la tibantor entre ERC i JxCat.
En representació d’aquest
partit hi va intervenir
Neus Munté, que va retreure als republicans voler instrumentalitzar el
cas del consell esportiu i
actuar amb afany “electoralista”. Munté va retreure a ERC ser “oportunistes” i no haver buscat un
acord amb la resta de les
formacions.
Pel PSC, la rèplica va venir de l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, que va assegurar que el seu partit
no té “res a amagar” i va
anunciar el que després va
confirmar Marín en el sentit que revisarien “els mecanismes del codi de bon
govern”. Díaz també va retreure a Guiteras ser un
“oportunista”.

a final de maig amb Ferrovial per dur a terme tasques de rastrejament de
contactes d’infectats per
la Covid-19, i també de les
prioritats sanitàries en
aquest inici de 2021. La
CUP vol que s’aclareixin
les condicions amb què,
segons va anunciar la mateixa Vergés la setmana
passada, el 31 de gener es

rescindirà el contracte negociat en el seu dia “sense
publicitat” amb l’empresa
Ferroser Servicios Auxiliares SA, filial de Ferrovial, per un import de vora
17,7 milions, i també les
condicions laborals dels
treballadors que van ser
contractats per dur a terme el rastreig. El grup ja
ha demanat aquesta set-

El Parlament espera explicacions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Salvador Tovar, tot i votar al costat d’ERC, també
va considerar que la moció
és fruit d’una “maniobra
preelectoral” i va demanar
a Marín que deixi el càrrec
i es quedi com a diputada
mentre s’espera com es resol la investigació judicial.
Pel PP, Daniel García va
aprofitar per dir que el que
és corrupte és el procés
per la independència,
mentre que la diputada de
Tot per Terrassa, Luisa
Melgares, va demanar no
normalitzar les situacions
que es troben sota sospita i
buscar eines contra la corrupció. ■

La comissió d’Afers Institucionals del Parlament rebrà
Núria Marin en una compareixença, encara sense data,
perquè s’expliqui davant la
seva situació actual d’investigada en un cas de corrupció.
Van ser ERC i els Comuns els
que van reclamar la compareixença i l’alcaldessa de
l’Hospitalet va confirmar a finals de novembre que hi assistiria. Núria Marín va ser de-

tinguda, interrogada com a
investigada i posteriorment
posada en llibertat el 10 de
desembre per la Policía Nacional. En aquella ocasió, Marín ja va reaccionar defensant-se i dient que no hi ha
cap motiu per dimitir. En el
cas del consell escolar s’investiga la presumpta desviació de 400.000 euros procedents de subvencions públiques. Hi ha tretze implicats.

mana que tots ells es puguin incorporar a la sanitat pública per fer aquestes tasques, després que
Vergés anunciés la contractació d’entre 450 i 750
persones en els pròxims
mesos amb aquesta finalitat, amb una inversió de
19 milions.
Tot just avui es preveu
una reunió telemàtica dels
representants parlamentaris per fixar l’ordre del
dia de la diputació permanent, prevista per la setmana vinent, i la CUP confia que la compareixença
es pugui fer llavors, o “com
més aviat millor”. ■

La CUP vol que Vergés doni explicacions al Parlament ■ ACN
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JxCat aspira a un canvi en
l’ambició nacional del govern

Ciutadansfitxa
de número dos
la periodista
Anna Grau

número 3 del partit de Puigdemont certifica que l’experiència amb els republicans “no ha funcionat”

Anna Grau per Lorena Roldán. Ciutadans ha fitxat la
presidenta de Societat Civil Catalana a Madrid com
a número dos de Carlos
Carrizosa en les eleccions
del 14-F després que l’exportaveu de la formació taronja, que havia d’ocupar
aquesta posició, anunciés
de sorpresa que se n’anava
a la llista del PP. Grau (Girona, 1967) és periodista i
ha treballat en mitjans com
ara el diari Avui –va ser-ne
delegada a Madrid– o l’Abc
–corresponsal a Nova
York–. Es va afiliar a Ciutadans després de l’enfonsament del partit en les eleccions del 10-N, i el mes de
juliol va ser elegida presidenta de l’entitat unionista
Societat Civil Catalana a la
capital espanyola. Els últims anys s’ha significat en
contra de l’independentisme en tertúlies i espais als
mitjans de comunicació.
Ha escrit els llibres El dia
que va morir el president,
Dones contra dones, De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en
Irak, #Podemos o ¿Los españoles son de Marte y los
catalanes de Venus? ■

a Canadell qüestiona el compromís independentista d’ERC però admet que és l’únic soci possible a El

El PDeCAT apel·la
a l’indecís
independentista

Emili Bella
BARCELONA

151281-1114153®

La candidata de Junts per
Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura
Borràs, considera que el
govern no ha tingut prou
ambició nacional ni pel
que fa a l’eficiència i a l’eficàcia de la gestió de la pandèmia i defensa la necessitat d’“un canvi en la manera de governar” en aquesta
direcció després de les
eleccions. El partit de Carles Puigdemont planteja
un executiu “fort i nou”
que avanci cap a la independència. En aquest sentit, Borràs vol “obrir una
nova etapa en la governació de la Generalitat” més
enllà d’un canvi en al capdavant de conselleries
clau en la gestió de la crisi
de la Covid-19, com són
Salut i Treball i Afers Socials i Famílies, ara en
mans d’ERC.
En la línia d’“aprendre
dels errors” d’aquesta legislatura amb què JxCat
ha governat amb els repu-

—————————————————————————————————

Si t’ho penses, PDeCAT és
l’eslògan de la candidatura
del Partit Demòcrata per a les
eleccions del 14-F. La cap de
llista per Barcelona, Àngels
Chacón, va presentar ahir el
cartell de campanya amb els
candidats de les altres circumscripcions. El partit d’Artur Mas aspira a tenir la clau
de la governabilitat després
dels comicis: “El més fàcil és
el vot de la rauxa, però l’endemà els problemes continuaran, i cal gent que sap què es
fa i quina normativa i estratègies cal aplicar.”
Els caps de llista del PDeCAT, presentant ahir el cartell de campanya ■ PDECAT

blicans “per no repetirlos” –en paraules de Borràs–, el seu tàndem electoral, Joan Canadell, admet
que l’experiència a l’executiu amb ERC “no ha funcionat”. Tanmateix, situa
el partit d’Oriol Junqueras
com l’únic soci possible

després del 14-F. En una
entrevista a TVE, el número 3 de JxCat va dibuixar
ahir un escenari amb “un
molt bon resultat de JxCat
i un mal resultat d’ERC” i
va posar en dubte la continuïtat de l’actual vicepresident, Pere Aragonès: “Ja

es veurà qui hi ha al capdavant d’ERC si hi ha govern.”
Personalment, va assegurar que no té “cap intenció” de ser president de la
Generalitat, que no està
“preparat” i que no li agrada “fer les coses sense es-

tar preparat per fer-les”.
Canadell també va dubtar del compromís independentista d’ERC: “Va
ser independentista des
del 2012 fins al 2017. Per
mi ser independentista és
que vulguin ser-ho ara, no
d’aquí a vint anys.” ■

Redacció
BARCELONA

