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ens ho esperàvem”, va admetre ahir sorprès, però
content al mateix temps.
La seva defensa fins i tot
ja estava preparant l’enèsima batalla i es disposava
a incorporar a l’equip legal
un advocat expert en casos davant del Tribunal de
Cassació. Ja no farà falta.
En espera que la justícia
belga li aixequi les mesures cautelars, previsiblement la setmana vinent,
Lluís Puig ja té la llibertat
a tocar. “Quan encara estava celebrant la victòria
de dijous i em semblava
que ja no podia estar més
feliç, encara ha augmentat més el sentiment de llibertat!”, deia ahir Puig,
content també per les repercussions que pugui tenir la sentència per a la
resta d’exiliats i presos.

L’exconseller de Cultura Lluís Puig, després de conèixer, l’agost passat, el rebuig de la Cambra del Consell de Bèlgica a l’extradició ■ OLIVIER HOSLET / EFE

Bèlgica nega definitivament
l’entrega de Lluís Puig

a La fiscalia belga renuncia a esgotar l’últim recurs contra la denegació de l’euroordre a Puig insta

Pedro Sánchez a “moure fitxa” ara que la sentència ferma alerta de les vulneracions de drets
Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les
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Bèlgica es nega definitivament a entregar l’exconseller de Cultura Lluís Puig a
l’Estat espanyol per un delicte de malversació vinculat al cas de l’1-O. En un
gir inesperat dels fets, la
fiscalia belga va renunciar
ahir a esgotar l’última possibilitat de recurs contra
la denegació de l’euroordre. Així, el terrassenc posa punt final al calvari dels
darrers tres anys en la
lluita contra l’extradició i
podrà viure en llibertat al
país belga. “Espanya queda descol·locada i en risc
d’apartar-se dels estàndards europeus”, alertava
ahir Puig.
Just l’endemà que el

Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les rebutgés la
petició d’extradició de les
autoritats espanyoles allegant un risc de vulneració de drets fonamentals, el ministeri públic
belga va donar ahir per
perdut el polèmic cas que
els ha posat en el punt de
mira. Tenien 24 hores per
rumiar si feien el pas de
presentar un recurs al
Tribunal de Cassació, un
últim intent amb poques
probabilitats d’èxit. Finalment, però, no se l’han
volgut jugar. “No apel·larem contra la decisió”, es
van limitar a dir ahir fonts
de la fiscalia belga, que treballa en representació dels
espanyols.
“Sentiment de llibertat”
Lluís Puig no donava crèdit a la claudicació. “No
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“El mateix Estat
espanyol s’ha fet mal
amb aquesta manera
d’actuar. Si Sánchez se
n’adona, té arguments
per moure fitxa”

“Avui encara ha
augmentat més el
sentiment de llibertat
[respecte a dijous]”

“Treguin de la presó,
vostès que poden
fer-ho, els presos
polítics catalans”

EXCONSELLER DE CULTURA A L’EXILI

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A L’EXILI

Lluís Puig

Carles Puigdemont

Campanya per al 14-F en llibertat a Brussel·les

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

El cop de porta definitiu dels
belgues a l’euroordre espanyola contra l’exconseller de
Cultura Lluís Puig implica que
el de Terrassa podrà fer campanya per al 14-F en llibertat a
Brussel·les. Com a candidat
número 9 de JxCat en la llista
de Barcelona, Puig va celebrar ahir que podrà concórrer
a les eleccions catalanes com

un “ciutadà europeu lliure”.
Si bé encara està pendent de
l’aixecament de les mesures
cautelars imposades per la
justícia belga, Puig preveu
fer actes de campanya lliurement en territori belga, ja que
no pot trepitjar terres catalanes per l’ordre de detenció
que continua pesant sobre ell
a l’Estat espanyol. Puig confia

que podrà exercir aquest cop
com a diputat si guanya l’escó
al Parlament. Ja va ser escollit
en les eleccions del 2017, però
llavors hi va haver de renunciar per facilitar la investidura.
Ara no creu que això pugui arribar a ser necessari per les
noves possibilitats de la cambra per votar de manera telemàtica arran de la pandèmia.

Precedent
L’independentisme veu el
rebuig belga a la seva extradició com un potent
precedent per a totes les
causes judicials obertes
arran de la celebració del
referèndum de l’1-O. “És
un escac i mat”, concloïen
ahir fonts de la defensa.
L’equip d’advocats dels
exiliats remarca sobretot
que Bèlgica s’oposi a l’entrega qüestionant el respecte dels drets fonamentals en la causa del procés
liderada pel Suprem i no
pels delictes en si mateixos, ja que als altres els
acusen de sedició i no només de malversació com a
Puig. Per això es mostren
optimistes amb vista al judici per l’extradició dels
eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí un cop perdin la
immunitat.
De fet, l’exconseller de
Cultura es va mostrar convençut que aquesta sentència ferma de Bèlgica
ajudarà “totes les persones exiliades”, també Marta Rovira i Anna Gabriel,
que es van establir a Suïssa, així com els presos independentistes en els seus
recursos finals al Tribunal
Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.
Una fita encara lluny
en l’horitzó i que l’exconseller terrassenc creu que
es podria evitar si el govern espanyol fa tots els
possibles. “El president
espanyol, Pedro Sánchez,
ja té arguments per moure fitxa i demostrar si realment vol canviar les coses”, va exigir Lluís Puig
aprofitant el clima preelectoral que ja es viu a
Catalunya. ■
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Campanya de l’ANC per
potenciar el vot exterior
Redacció
BARCELONA

L’ANC ha llançat una campanya per denunciar les irregularitats amb el vot exterior amb vista a les elec-

Josep Maria Loperena, el 2007 ■ ORIOL DURAN

Mor l’escriptor
i advocat Josep
Maria Loperena
als 82 anys
a Va ser director de teatre i es va dedicar

a defensar als tribunals desenes
d’independentistes als vuitanta i noranta
Redacció
BARCELONA

L’escriptor, advocat i director escènic Josep Maria
Loperena va morir ahir a la
matinada als 82 anys. Nascut a Alguaire (Segrià) el
1938, va estudiar filosofia i
lletres i dret a la Universitat de Barcelona i va ser director de teatre les dècades dels seixanta i setanta.
A finals dels setanta va deixar la direcció teatral i va
dedicar-se plenament a
l’advocacia. Va col·laborar
en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres de dret i assajos sobre
teatre. En la seva faceta
d’advocat, va defensar desenes d’independentistes
perseguits per l’Estat espanyol durant els anys vuitanta i noranta, com ara alguns detinguts en l’operació Garzón. També va defensar Els Joglars per la seva obra La torna, va intervenir en el cas del restaurant Scala i en el de Lluís
Llach contra Felipe González per incompliment de
compromís electoral per
l’entrada de l’Estat a
l’OTAN. Igualment, en re-

presentació de 14.500 actors de l’Estat, va interposar una querella davant el
Tribunal Penal Internacional contra el president de
José María Aznar per la intervenció espanyola a la
guerra de l’Iraq.
L’any 2004 va rebre el
premi Joaquim Amat-Piniella per la novel·la La casa del fanalet vermell. La
seva obra més recent va
ser la novel·la L’espia del
violí (Efadós), que va coincidir amb la publicació de
L’espia del Ritz (Columna)
de Pilar Rahola, amb qui
compartien el personatge
de Bernard Hilda. Loperena va acabar interposant
una querella criminal per
plagi. La querella argumentava que Rahola s’havia apropiat del “seu” Bernard Hilda, un violinista
real que va treballar a l’hotel Ritz de Barcelona als
anys quaranta i que ell va
ficcionar com a espia, malgrat que assegurava que
“mai” ho havia estat. Per
contra, Rahola defensava
que el seu protagonista
s’inspirava en les informacions publicades sobre el
personatge real. ■
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cions del 14-F. La presidenta de l’entitat independentista, Elisenda Paluzie,
ha enviat una carta oberta
al conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ber-

nat Solé, per expressar-li el
seu malestar amb “la injustícia que suposa el sistema
del vot pregat, un procés
llarg i feixuc, que falla sovint i no compleix amb
unes mínimes garanties

democràtiques”. “A més de
llargs tràmits burocràtics,
opacitat i pèrdua de vots a
les ambaixades i els consolats, cal lamentar les actituds catalanofòbiques d’alguns funcionaris de l’Estat
espanyol”, recorden. En
les eleccions de 2017, només un 17% (39.521) dels
catalans a l’exterior van
sol·licitar el vot pregat, i
només un 12% (27.173)
van ser vàlids. Un 30% es
van descartar. ■

