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Bèlgica descarta l’extradició
de Valtònyc definitivament
a El Tribunal d’Apel·lació de Gant rebutja entregar el cantant per injúries a la corona després de
reexaminar el cas a La fiscalia belga decideix no recórrer contra la sentència i dona l’afer per tancat
Nazaret Romero
González
Gant
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Punt final al periple judicial del raper Josep Miquel
Arenas, Valtònyc, a Bèlgica per l’extradició. La justícia belga ha descartat
definitivament entregar
el cantant, després que el
Tribunal d’Apel·lació de
Gant rebutgés ahir la seva
extradició a l’Estat espanyol, que el reclama des de
fa quatre anys per complir
una condemna de tres
anys i mig de presó per
enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i
amenaces. La justícia belga tenia 24 hores per recórrer contra la decisió,
però, a diferència de les
ocasions anteriors, ara ha
decidit no fer-ho.
Després que una instància superior, el Tribunal de Cassació, acceptés
en part un recurs de la fiscalia belga, la petició d’extradir el cantant va tornar
al Tribunal d’Apel·lació,
que ha hagut de reexaminar el cas per reconfirmar
el no a l’entrega de Valtònyc. Aquest cop sí, la decisió del tribunal serveix per
arxivar
definitivament
l’extradició.
En aquest cas, el Tribunal d’Apel·lació només havia d’analitzar l’extradició
del cantant a l’Estat pel delicte d’injúries a la corona,
l’únic qüestionat pel Tribunal de Cassació. L’entrega per enaltiment del
terrorisme i amenaces ja
havia quedat descartada
anteriorment. Cassació sí
que havia criticat que
Apel·lació només hagués
buscat l’equivalència del
delicte d’injúries a la corona, cosa necessària per acceptar l’extradició, amb la
llei belga del 1847 que es
refereix a aquesta mateixa acusació, tombada arran del cas Valtònyc.
Segons Cassació, el Tribunal d’Apel·lació hauria
d’haver analitzat també
en la seva primera decisió
articles del Codi Penal belga que penalitzen els insults contra funcionaris

Valtònyc, ahir amb el seu advocat, Simon Bekaert, després que es conegués la sentència del Tribunal d’Apel·lació de Gant ■ ACN

Les frases

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

“Vaig decidir venir
aquí per una qüestió
de drets fonamentals i
al final així ha estat”

“És una victòria per a
la llibertat d’expressió
i un descrèdit per a la
justícia espanyola”

Valtònyc

Patrícia Plaja

MÚSIC

PORTAVEU DEL GOVERN CATALÀ

“El que ha aconseguit
en Josep Valtònyc
és una victòria
col·lectiva; té molt
de mèrit”

“Un cop més, el
Tribunal d’Apel·lació
ha establert que els
insults al rei no són
delicte a Bèlgica”

Carles Puigdemont

Simon Bekaert

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

públics i figures constitucionals, així com els delictes de difamació i injúries
en general. Però fins i tot
ampliant l’abast de l’anàlisi, el tribunal no ha vist
tampoc ara motius per extradir el cantant per les lletres de les seves cançons.
“Era un dia molt dur,
perquè no sabíem què podia passar. Vaig decidir venir aquí per una qüestió de
drets fonamentals i al final
així ha estat. He defensat
la llibertat d’expressió tot
el que he pogut des que

ADVOCAT DE VALTÒNYC

El periple judicial fins a l’arxivament de l’extradició
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Valtònyc va ser condemnat
per l’Audiencia Nacional l’any
2017 pel contingut de les seves cançons i es va exiliar a
Bèlgica el maig del 2018. Des
d’aleshores, la justícia espanyola ha intentat, sense èxit,
extradir-lo i el raper ha hagut
d’afrontar un complex procés
judicial per evitar ser entregat a l’Estat. El periple s’ha
allargat quatre anys, en part
per la pandèmia i perquè el
Tribunal d’Apel·lació de Gant

va elevar el cas, primer, al Tribunal de Justícia de la Unió
Europea i, després, al Constitucional belga abans de pronunciar-se amb la primera
sentència. El tribunal va preguntar a Luxemburg si podia
acceptar una extradició ràpida per enaltiment del terrorisme, perquè Espanya havia
emès l’extradició per reclamar el cantant basant-se en
una reforma del Codi Penal
posterior al moment en què

Valtònyc va cometre el delicte del qual se l’acusava. La
justícia europea va concloure
que Espanya va utilitzar malament aquest mecanisme.
Després, Apel·lació va fer
arribar el cas al Constitucional belga per demanar si les
injúries a la corona es consideren llibertat d’expressió i
es va acabar tombant al país
una norma del 1847. Aquest
pas frenava la possibilitat
d’extradir Valtònyc.

tinc 18 anys, quan va començar tot això, i ara tinc
ganes de començar a viure”, va assegurar Valtònyc, visiblement emocionat, un cop notificada la
sentència del tribunal.
No hi ha recurs
Amb la sentència d’ahir,
la justícia belga ha hagut
de rebutjar fins a tres cops
l’extradició de Valtònyc
perquè es tanqui el cas.
La fiscalia belga va optar
per no elevar de nou la
qüestió al Tribunal de Cassació. Fonts de la defensa
de Valtònyc ja assenyalaven que el més probable
era que la fiscalia no presentés cap recurs: tindria
poc recorregut, perquè ja
es va demanar revisar una
vegada el cas.
Segons els advocats,
elevar el cas a la instància
superior, que només pot
revisar qüestions formals,
possiblement hauria portat el tribunal de Gant a
confirmar un tercer cop
el rebuig a entregar el cantant. Amb la negativa a recórrer contra la sentència,
el cas ja es dona per tancat
i Valtònyc ha posat punt
final a un dur periple judicial a Bèlgica.
“Mai m’he sentit sol”, va
assegurar el cantant a les
portes del tribunal de
Gant, on ha hagut de comparèixer en nombroses
ocasions durant quatre
anys per lluitar contra
l’extradició a l’Estat. Emocionat després de conèixer la decisió del tribunal,
el raper va admetre que tenia por de ser oblidat.
“La gran por d’un exiliat
és que t’oblidin”, va reconèixer el cantant, tot recordant els obstacles que
ha hagut d’anar superant
en el procés. La victòria
judicial de Valtònyc és a
Bèlgica. Fins que no prescriguin els delictes pels
quals va ser condemnat
no podrà retornar a l’Estat
i, si va a un altre país, podria afrontar també un
procés d’extradició. Això
sí, amb el precedent del
rebuig a entregar-lo per
part de Bèlgica.
Amb el triomf judicial
contra l’extradició, Valtònyc no va voler oblidar
ahir els que estan “patint”
l’empresonament a l’Estat
espanyol per les seves cançons, com és el cas de Pablo Hasél. El raper va prometre continuar amb la
“militància política” perquè cap ciutadà visqui el
que ell ha viscut, però sense deixar de banda “començar a viure”. ■
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La fiscalia lliga Anonymous i
la “tardor calenta” del 2019
a Als investigats per instrucció 26 se’ls imputen delictes d’organització criminal i
desordres públics a Els Mossos diuen que l’objectiu és atacar interessos de l’Estat
Jordi Panyella

Unes dues centes persones van secundar la convocatòria
d’ahir i es van concentrar a la Via Laietana ■ JPF

BARCELONA

Desordres públics i organització criminal. Aquests
són els dos delictes que el
jutjat d’instrucció 26 de
Barcelona investiga en un
cas en què ja hi ha cinc persones amb la condició formal d’investigades, quantitat que els afectats sostenen que es podria incrementar molt més.
La investigació, avançada ahir per aquest diari,
arrenca d’una denúncia
presentada per la fiscalia
el 2019 en què vincula
el moviment Anonymous
amb la “tardor calenta” del
2019 i les protestes postsentència del Tribunal Suprem. A Anonymous Cata-

Nou clam contra la
pervivència de la
‘Casa dels horrors’
Jordi Panyella
BARCELONA

Aquesta acció del novembre del 2019 també ha estat investigada pels Mossos ■ O. DURAN / ARXIU

lunya, també se li atribueixen un total de 238 atacs
informàtics contra interessos espanyols entre els
anys 2017 i 2020.

Per encàrrec de la fiscalia, els Mossos han investigat el cas i han arribat a
la conclusió que es tracta
d’“un grup organitzat que

té com a objectiu atacar
interessos de l’Estat espanyol per desestabilitzar i
afavorir la independència
de Catalunya”. ■

140194-1258313Q

.

146970-1243782L

Quim Boix, comunista de
pedra picada, un home de
ferro, va arrencar a plorar
ahir quan va recordar que
una de les detencions de
què va ser víctima per part
de la policia franquista va
provocar la malformació

del fill que esperava la seva
companya i la posterior
mort d’aquest.
El testimoni de Boix i
del mossèn Joan Soler es
van escoltar ahir en una
nova jornada de concentració davant la Prefectura de Policia Nacional per
demanar la clausura de la
‘Casa dels Horrors’. ■
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El govern recorre contra el 25%
i guanya temps per al consens

a Demana al TSJC aturar-ne l’execució fins que no resolgui el recurs i farà un segon decret llei per protegir les
direccions a ERC, el PSC i ECP donen fins avui a JxCat per refer l’acord per la immersió o l’antic anirà al ple
J. Alemany / Ò. Palau
BARCELONA

Totes les vies obertes, però
encara sense consens
mentre es multipliquen
les trobades per aconseguir un acord sobre la protecció de la immersió i la
manera de fer front al requeriment del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que expira
el 31 de maig per complir
la sentència del mínim del
25% de castellà a l’escola.
El govern es va apuntar
ahir a la via judicial amb
un recurs de reposició que
també vol guanyar temps
–com han fet Òmnium,
l’ANC i Plataforma per la
Llengua– perquè es torni a
recuperar un consens legislatiu que dijous passat
es va trencar quan JxCat
va anunciar que es despenjava de la reforma de la
llei de política lingüística
pactada amb ERC, el PSC i
ECP el 24 de març. El recurs reclama que se suspengui l’aplicació de la
sentència fins que no s’hagi resolt, pels perjudicis
greus que podria suposar
als centres ara que falten
poques setmanes per acabar les classes. Un temps
que pot servir per reconstruir ponts si es fa cas de
totes les proclames en pro
d’“una qüestió de país”
que van expressar les formacions, sense excloure’n, fins i tot, la CUP.
En el recurs s’exposa
que l’espanyolista Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) “no té legitimitat” per demanar l’execució de la sentència i que això vulnera la normativa i
és contrari a la jurisprudència del Suprem (TS),
que indica que per defensar els interessos d’un collectiu cal estar legalment
habilitat. A més, es considera que el TSJC va més
enllà de la seva sentència
quan exigeix ara al departament que doni instruccions immediates als centres, fet que, com que no hi
ha un “rang normatiu”, les
convertiria en il·legals.
La portaveu del govern,

tres i els seus projectes
lingüístics, “però no n’hi
ha prou” i “cal una norma
amb solidesa i rang de llei
contra la qual pugui recórrer menys gent”. Però
va acceptar que “la discrepància rau “en l’eina
jurídica” i que tot estava
obert. La solució depèn de
si hi ha acord primer entre ERC i JxCat, que després la traslladaran a les
altres formacions –ahir no
la tenien– i a les entitats.
Retirar la reforma
La CUP insistia que es retirés la reforma perquè
“dona categoria de llei” a
una sentència que “trinxa
el model d’immersió”, obre
la porta que cada cop es demanin més percentatges
en castellà, fomenta “la segregació escolar” i no s’ha
consensuat amb la comunitat educativa ni les entitats en defensa de la llen-

Les frases

—————————————————————————————————

“No s’està treballant
contra rellotge perquè
encara hi ha un marge
de dies per concretar”
Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN

El consell executiu d’ahir al matí a Palau, que va començar amb cert retard per les reunions prèvies ■ JORDI BEDMAR / GOVERN
—————————————————————————————————

Patrícia Plaja, va admetre
que la qüestió va ser tema
central en la reunió de
l’executiu, i que és prioritària per al president Pere
Aragonès, per la qual cosa
la seva implicació és “total” per mirar que es desencalli. Segons ha pogut
saber El Punt Avui, petites
delegacions encapçalades
pel mateix Aragonès i la
presidenta del Parlament
i futura líder de Junts,
Laura Borràs, es van reunir a primera hora del
matí a la Casa dels Canonges per mirar d’acostar posicions. La trobada va ser
qualificada de “dura” per
algunes fonts properes, si
bé d’altres van fer notar
que al final hi havia hagut
sobretot “coincidències”.
Aragonès va insistir en la
modificació de la llei, i que
ERC la podria dur a la junta de portaveus per ser votada en el proper ple, i Borràs li va deixar clar que no
comptin amb Junts –s’hi
va refermar a la tarda la
portaveu parlamentària,
Mònica Sales–, i va insistir
que la via del decret “és la
que té més possibilitats i
menys riscos”. En tot cas,
el govern assenyala que en
cap cas són vies excloents,
sinó que són més aviat
complementàries.

ERC es querella a Barcelona i a Suïssa pel Catalangate
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’advocat Andreu van den
Eynde va presentar ahir una
querella pel Catalangate al jutjat de guàrdia de Barcelona,
amb requeriment perquè les
causes s’acumulin al jutjat 32,
que ja investiga les que van
presentar farà dos anys també per l’espionatge amb Pegasus el llavors president del
Parlament, Roger Torrent, i el
líder a la capital, Ernest Maragall. L’advocat, que ha actuat
en nom del president del grup
parlamentari, Josep M. Jové, i
de l’eurodiputada Diana Riba,
també ha presentat una querella a títol particular com a
afectat. Igualment, la secretà-

ria general d’ERC, Marta Rovira, ha presentat una acció penal davant les autoritats suïsses per l’espionatge sofert
en el seu exili. En breu, a més,
presentarà querella l’eurodiputat Jordi Solé, mentre que
per a la resta d’afectats d’ERC
–fins a tretze, inclòs el president Pere Aragonès– s’està
en espera del que decideixi i lideri el mateix govern.
La portaveu explicava ahir
que el gabinet jurídic ho està
valorant per trobar la millor
fórmula, d’acord també amb
el que digui cada afectat. Plaja, a més, va dir que estan en
espera de les explicacions del

govern espanyol, i que fixi data
per a la reunió compromesa
entre els presidents. La portaveu de La Moncloa, Isabel Rodríguez, va assegurar després
que els equips de l’un i de l’altre estan pendents de “concretar dates i agendes”.
D’altra banda, una delegació de l’ANC que va participar
ahir i dilluns a Viena en una cimera de l’Organització per a
la Seguretat i la Cooperació a
Europa (OSCE) sobre el funcionament de les institucions
democràtiques ha denunciat
els “abusos” dels ens estatals
contra l’independentisme, incidint en el Catalangate.

L’executiu posterior,
en tot cas, va decidir aprofundir en un nou decret
llei per protegir centres i
docents que s’assemblaria
força a la proposta que els
havia fet arribar Junts dilluns, tot i que fonts d’ERC
precisaven que fa dies que
l’executiu hi treballa. El
text, que es presentarà en
els propers dies quan s’hagi acabat de polir, s’afegirà
al que a més llarg termini
està preparant Educació
per al desplegament del títol segon de la llei d’educa-

ció de Catalunya (LEC),
que ja havia anunciat fa
temps el conseller Josep
Gonzàlez-Cambray.
El consens per a l’acord
normatiu no s’albira en el
termini de 24 hores que
ERC, el PSC i els comuns
van donar a Junts si no volien que continuessin amb
la inclusió de la tramitació
a través d’una junta de
portaveus extraordinària
de la reforma de la llei de
política lingüística en el
ple de la setmana vinent.
Junts continua dient que

la reforma plantejada al
març, i que va signar, no
serveix per blindar el català, i Sales ja va deixar clar
que l’ultimàtum no els farà canviar d’opinió.
Malgrat que altres actors van expressar que en
el proper ple blindaran el
català “amb Junts o sense
Junts” –ho afirmava Jéssica Albiach (ECP)– tampoc
és clar que sigui amb el
text de la reforma de la llei
acordat al març. Raquel
Sans (ERC) admetia que
el decret protegirà els cen-

“En el contingut no
hi ha la discrepància;
la discrepància rau
en l’eina jurídica”
Raquel Sans
DIPUTADA D’ERC

—————————————————————————————————

“El termini és el
consens amb la
comunitat educativa i
entitats que treballen
per la llengua”
Mònica Sales

PORTAVEU DE JUNTS AL PARLAMENT

gua. En aquesta equació
pel consens, el líder del
PSC, Salvador Illa, recordava que les sentències
“s’han de complir” i obria la
porta al PP a adherir-s’hi,
tot i que el seu portaveu,
Alejandro Fernández, ho
va rebutjar perquè pretén
“esquivar les sentències
judicials”. A qualsevol possible consens que sorgeixi
en el ple, de fet, Cs i Vox hi
van contraposar l’amenaça dels tribunals si no es
compleix la sentència.
Ahir Òmnium es va personar al TSJC com a part
interessada en l’execució
de la sentència, en representació de tot l’alumnat
perquè afecta tot el sistema educatiu, per demanar
que no hi hagi quotes. ■
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Forcadell: “No hem fet el
cim, però som al camp
base i no en baixarem”
a L’expresidenta del Parlament es mostra optimista tot i el descontentament

independentista i creu que tornarà a arribar “el moment” de la mobilització
Marc Salgas
GIRONA

Si a Artur Mas se’l coneixia per l’anàlisi de la
realitat política a partir
de metàfores marineres,
Carme Forcadell en va fer
servir ahir una d’alpinística per descriure en quin
moment creu que es troba
l’independentisme. “No
hem fet el cim, però som al
camp base i no en baixarem”, va assegurar, amb
un punt d’optimisme, l’expresidenta del Parlament
de Catalunya i de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) en el cicle Parlem
amb els nostres presidents, organitzat per la
secció local de l’ANC a Girona i moderat per Joan
Vall, editor i director d’El
Punt Avui.
Forcadell contraposava
el seu optimisme amb el
descontentament del moviment independentista
després d’anys de mobilitzacions: “Ho entenc. Sé
que hi ha gent descontenta. Jo no ho estic. Soc optimista. Quan has estat a la
presó, ho has de ser.” Per
Forcadell, la desafecció
entre l’independentisme
no significa desmobilització: “Estem esperant el
moment i, quan arribi, ens
tornarem a mobilitzar.
No hi ha ningú que fa dos
anys fos independentista i
ara no.” De fet, per l’expresidenta del Parlament, els
números són clars: “L’independentisme creix. Les
enquestes potser diuen
que no, però no me les
crec, perquè responen a
interessos. El desengany
és normal, perquè ho vam
tenir tan a tocar l’1-O que
ara tot ens sembla poc.
Però, mirat fredament, tenim més regidors, alcaldes, diputats, senadors
i vots independentistes
que mai.”
També va reconèixer
que l’estratègia unilateral
no va funcionar i que l’independentisme no va valorar adequadament les

Una metgessa fa una ecografia a una dona embarassada en
un centre sanitari ■ ACN

Les noies de 16
anys podran
avortar sense
permís patern
a L’avantprojecte de llei de l’avortament

aprovat ahir pel Consell de Ministres
preveu baixes per regles doloroses
Joan Vall i Carme Forcadell, en la xerrada d’ahir a Girona ■ MANEL LLADÓ

Les frases

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

“No soc partidària
d’una llista cívica. Ja
es va intentar i s’han
obtingut més vots
quan els partits
independentistes han
anat per separat”

“Confiava que Europa
no permetria que
passés el que va
passar l’1-O, però
ja hem vist que
Europa pot permetre
moltes coses”

“Hem de defensar
l’amnistia. Significaria
la fi de la repressió.
L’indult és un pedaç,
però no la solució”

intencions i la capacitat
de l’Estat espanyol: “Pensàvem que no s’atreviria
a fer ús de la violència i a
treure les urnes, però per
a ells la unitat d’Espanya
està per sobre dels drets
humans. Per sobre de tot.”
Forcadell va assegurar
que no confia “gens” en la
taula de diàleg, però creu
que s’ha de mantenir: “No
ens n’hem d’aixecar perquè ningú ens ho pugui retreure i perquè els no independentistes vegin que
l’Estat espanyol no té cap
proposta que no sigui la repressió o l’espionatge.”
Per Forcadell, una pos-

sible via cap a la independència seria la desobediència: “Ha servit per fer
grans canvis en la història,
i s’hauria de seguir. Si féssim un acte de desobediència que toqués la butxaca, ho entendrien.”

em queda, però crec que
ho solucionaré.”
El temps a la presó també li va servir per comprovar com la “societat”
ha fallat a moltes de les internes: “Abans de ser delinqüents, han estat víctimes. Tres de cada quatre
han estat objecte de maltractaments. Els ha fallat
la família, l’educació... És
un fracàs com a societat.”
I va apostar per canviar
la justícia “punitiva” per
una de “restaurativa”,
amb l’objectiu de “reparar
el mal” fet contribuint a
millorar la societat en lloc
de tancar el pres. ■

Seqüeles de la presó
L’estada a la presó va deixar en Forcadell seqüeles
que encara no ha pogut
superar: “Em desperto a
les nits i em deixo les aixetes obertes perquè a la presó les havies d’activar cada
pocs segons. Hi vaig dormir molt malament, a la
presó. És la seqüela que

Carme Forcadell

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT I DE
L’ANC

V.P.
BARCELONA

El Consell de Ministres va
donar ahir llum verd a
l’avantprojecte de llei d’interrupció de l’embaràs
que torna a permetre a les
noies de 16 i 17 anys avortar sense necessitat de tenir el permís dels pares.
Aquesta mesura, que ja
existia fins que el PP la va
derogar l’any 2015, és una
de les novetats d’un projecte legislatiu que per primera vegada preveu baixes curtes per a les dones
que tinguin regles molt doloroses i incapacitants,
una mesura pionera a Europa i que d’entrada es fixarà sense termini de dies
i serà assumida per l’Estat.
La reforma de la llei de
l’embaràs elimina els tres
dies de reflexió obligatoris
ara per poder avortar i garanteix que les dones poden avortar a la sanitat pública i en un centre a prop
de casa, per posar fi a la desigualtat que suposa per a
moltes dones haver-se de

La data

—————————————————————————————————

2023

Any en què està previst que
s’aprovi la nova llei, després que passi el tràmit
parlamentari.

desplaçar quilòmetres per
poder fer-ho. També preveu una baixa per avortament.
El text incorpora la baixa prèvia al part des de la
setmana 39 de gestació i,
per tant, no caldrà consumir cap dia del permís de
maternitat. A més, la Seguretat Social finançarà
pastilles anticonceptives
de darrera generació, retirades del catàleg pel PP.
La norma, que ara inicia el tràmit parlamentari
i està previst que s’aprovi
el 2023, reconeix la gestació subrogada com una
forma de violència contra
les dones i prohibeix la publicitat de les empreses
d’intermediació. ■

