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El suplicatori contra els
eurodiputats de Junts
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí ar-
rencarà dilluns, 16 de no-
vembre. El comitè d’Afers
Legals del Parlament Eu-
ropeu discutirà per pri-
mer cop el cas dels tres in-
dependentistes, després
de mesos de paralització
per la Covid-19.

Ja fa un any que el Tri-
bunal Suprem va reacti-
var les terceres euroor-
dres contra els eurodipu-
tats pel cas de l’1-O, però
els jutjats belgues ni tan
sols han pogut reobrir el
dossier català, perquè des
del gener Puigdemont, Co-
mín i Ponsatí tenen im-
munitat com a membres
de l’eurocambra.

La pandèmia ha enca-
llat el suplicatori del Su-
prem, però finalment la
setmana que ve s’engega-
rà el procés per aixecar la
protecció als tres indepen-
dentistes. El ponent del
cas, l’ultraconservador
búlgar Angel Dzhambaz-
ki, exposarà dilluns al co-
mitè d’Afers Legals la peti-
ció d’extradició de les au-
toritats espanyoles pel re-
ferèndum de l’1-O i els eu-
rodiputats podran inter-
canviar les primeres im-

pressions. En aquesta tro-
bada telemàtica i confi-
dencial no hi assistiran
Puigdemont, Comín i Pon-
satí, que seran convocats,
un per un, a una vista més
endavant. Fonts parla-
mentàries no descarten
que dilluns mateix es deci-
deixi el dia de l’audiència.

Vista telemàtica
A proposta del president
del comitè d’Afers Legals,
l’eurodiputat de Ciuta-
dans Adrián Vázquez, es
va decidir reactivar el su-
plicatori per via telemàti-
ca amb l’aval dels serveis
jurídics de l’eurocambra.
Fonts de l’equip legal de
Puigdemont estan en con-
tra de celebrar totalment
a distància la vista en què
s’hauran de defensar.

Els lletrats de l’euro-
cambra reconeixen que
fer-ho en format remot

implica “un risc” pel que fa
a la confidencialitat que
s’ha de garantir en aquest
procés, però defensa que
la comissió té “l’obligació”
de tirar endavant amb el
suplicatori. Així, avalen
que els eurodiputats parti-
cipin des de qualsevol in-
dret de manera remota,
però insta la comissió a
prendre mesures per ga-
rantir la confidencialitat
del procés.

La decisió final de l’eu-
rocambra podria trigar
mesos i difícilment tanca-
rà el cas aquest any. Un
cop Puigdemont, Comín i
Ponsatí compareguin tele-
màticament per defensar-
se, el comitè d’Afers Legals
debatrà la seva situació i
dirà si recomana aixecar
la seva immunitat. El ple
de l’eurocambra ho haurà
de ratificar en una votació.
Tenint en compte que po-

pulars, socialistes i libe-
rals europeus tenen majo-
ria a Brussel·les, s’espera
que els retirin la protecció
parlamentària.

La pilota llavors torna-
rà al terrat belga. Mante-
nint el mandat d’eurodi-
putats, Puigdemont, Co-
mín i Ponsatí s’enfronta-
ran un cop més al procés
judicial per la seva extradi-
ció, que podria trigar me-
sos o anys. ■
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Es reactiva el
suplicatori contra
Puigdemont
a El procés per aixecar la immunitat dels eurodiputats de
Junts arrenca dilluns al comitè d’Afers Legals

Natàlia Segura
Raventós

16.11.20
és el dia en què el comitè
d’Afers Legals del Parla-
ment Europeu discutirà la
concessió del suplicatori.

Comín i Puigdemont, el 13 de gener, en la seva primera sessió a l’eurocambra ■ EFE
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La data

Inés Arrimadas va fer ahir
un cop de volant en el seu
camí de negociació dels
pressupostos estatals del
2021. Si ara Ciutadans dis-
putava a ERC el rol de soci i
el portaveu adjunt, Ed-
mundo Bal, confessava di-
lluns en aquest diari que
“aguantarien fins a la foto
final” i que Sánchez els

“hauria de provocar al mà-
xim” per moure’ls de la
taula, ahir Arrimadas va
retornar a l’agenda identi-
tària i va lligar a la llengua
castellana el seu futur vot
tot exigint al govern la reti-
rada de l’esmena a la llei
Celaá –que treu al castellà
la condició de vehicular a
l’escola– si vol el sí final de
Cs als comptes al desem-
bre o el gener del 2021. “O
tria la via moderada de Cs o
la de fer feliç Junqueras”,
exposa Arrimadas.

L’anhel de Cs era obviar
ERC i escorar els comptes
a la dreta i al liberalisme
deixant al marge la resta

de l’agenda ideològica de la
coalició PSOE-Podem i
fins i tot assumint el cost
de compartir taula amb la
mà dreta del vicepresident
Pablo Iglesias, el secretari
d’Estat de Drets Socials,
Nacho Álvarez. Seure amb
Podem és una circumstàn-

cia explotada pel PP i Vox,
però també per díscols que
disparen a Cs des de la peri-
fèria com ara els exdipu-
tats Marcos de Quinto i
Juan Carlos Girauta. I el
pes del foc amic ha forçat el
cop de volant de Cs. “Per-
què abans de la votació fi-

nal Sánchez s’haurà de de-
cidir: la via del separatisme
i de treure el castellà de la
llei i de donar concessions
als independentistes, o la
via de Cs de donar suport a
autònoms, treballadors i
famílies. Les dues vies són
incompatibles”, sosté ara

Arrimadas quan l’esmena
és viva des de fa sis dies. “I
deixar ben clar que allarga-
rem la mà fins al final”, hi
afegia. En el debat de tota-
litat que s’obre avui al Con-
grés i que acaba amb la vo-
tació demà dels vets, Cs se-
rà un dels que ajudaran
Sánchez a tombar les es-
menes de rebuig junta-
ment amb ERC, el PDe-
CAT i el PNB. La ministra
d’Hisenda, María Jesús
Montero, defugia el xoc i
agraïa no vetar els comptes
“a tots” els que no ho fan.

Arrimadas, però, no
apaga el foc amic. “Entenc
la importància de l’espa-
nyol com a llengua vehicu-
lar”, però que Sánchez cor-
regeixi la frase de la llei Ce-
laá és motiu suficient per
justificar que un partit libe-
ral subscrigui els pressu-
postos elaborats per Sán-
chez i la ultraesquerra i els
separatistes?, etzibava De
Quinto a la seva antiga líder
i al seu antic partit. ■

a Cs insta Sánchez a
retirar l’esmena de la
llengua vehicular a
l’escola si vol el sí final
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Arrimadas lliga
ara el castellà i
el pressupost

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, insta Sánchez a triar Cs o “fer feliç Junqueras” ■ EFE
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