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La defensa del president a
l’exili, Carles Puigdemont,
i dels exconsellers Toni Co-
mín i Clara Ponsatí ha en-
viat un escrit al magistrat
del Tribunal Suprem Pa-
blo Llarena en què li recla-
ma que confirmi si ja ha
emès les instruccions
oportunes, “de conformi-
tat amb el principi de co-
operació lleial”, per fer
efectiva “amb caràcter ge-
neral” la suspensió “a tots
els efectes” del procedi-
ment penal que instrueix
contra ells per l’1-O, i en es-
pecial les diverses ordres
de detenció que té emeses
en el marc de la causa. En
aquest sentit, l’escrit insta
el jutge a dir si ja ha infor-
mat els cossos i forces de
seguretat de l’Estat, i tam-
bé el sistema d’informació
de Schengen i la Interpol,
de la suspensió de les cita-
des ordres, tant a escala
estatal com internacional.
La defensa demana igual-
ment a Llarena que li lliuri

còpia de les eventuals noti-
ficacions que hagi dictat
d’acord amb aquesta sus-
pensió.

L’equip de Puigdemont
fa així un altre pas per mi-
rar de desbrossar el camí
del seu retorn, si més no
momentani, després de la
resolució del Tribunal Ge-
neral de la Unió Europea

(TGUE) de divendres pas-
sat, que nega la concessió
de les cautelars sol·licita-
des pels tres eurodiputats i
que, per tant, referma que
només gaudeixen d’immu-
nitat per als seus desplaça-
ments al lloc de reunió del
Parlament Europeu, si bé
ho justifica pel fet que les
euroordres emeses contra

ells estan suspeses i, per
tant, “no corren el risc de
ser entregats a les autori-
tats espanyoles en aquesta
fase”. Això és tot just el
contrari del que mantenia
Llarena fins i tot després
que Puigdemont fos detin-
gut al setembre a l’Alguer i
immediatament alliberat
per la jutgessa de Sàsser,

tot just per aquesta raó.
La resolució del vicepre-

sident del TGUE recorda
que el procés penal en
qüestió –de conformitat
amb el que preveu l’article
23 del protocol n. 3 sobre
l’Estatut del TJUE– està
suspès fins que aquest tri-
bunal no es pronunciï so-
bre la petició de qüestió
prejudicial que va presen-
tar el mateix Llarena al
març arran del rebuig de la
justícia belga a l’extradició
de l’exconseller Lluís Puig,
i que no es preveu que con-
testi abans d’uns mesos. El
TGUE diu textualment
que, en “virtut del principi
de cooperació lleial, les au-
toritats estatals han de te-
nir en compte la suspensió
del procés penal i de l’exe-
cució de les ordres de de-
tenció europees dirigides
contra els diputats”, i veu
“hipotètica” l’assumpció
que algun estat no ho fes.
La defensa entén que la re-
solució “porta aparellada
necessàriament” la sus-
pensió de l’execució de to-
ta ordre de detenció.

Fonts de la defensa con-
sultades ahir recorden que
el jutge té l’obligació de
contestar al seu escrit, tot i
que no hi ha un termini fi-
xat perquè ho faci en breu.
“El collarem”, anuncia-
ven, això sí. Tant el mateix
Puigdemont com el seu ad-
vocat, Gonzalo Boye, han
indicat en les últimes set-
manes que veuen proper el
moment del seu retorn a
Catalunya. ■

Puigdemont insta Llarena a
congelar l’ordre de detenció
a La defensa interpel·la per escrit el jutge del Suprem per si ja ha donat instruccions a tal efecte als
cossos policials, inclosos els estatals a S’interpreta com un altre pas per desbrossar el camí del retorn
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Puigdemont, flanquejat per Ponsatí i Comín, el 4 d’octubre quan va tornar a declarar al tribunal de Sàsser ■ N. SEGURA / ACN
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El TGUE va recordar que el
procés penal contra Puigde-
mont està suspès mentre el
TJUE no contesti a la prejudicial.

El PSC, ERC i Junts per
Catalunya es reuniran
aquesta setmana per
abordar la renovació dels
càrrecs caducats tant al
capdavant de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) i del
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) com de
les sindicatures de Comp-
tes i Greuges i del Consell
de Garanties Estatutàries.
Ho anunciava ahir la por-

taveu parlamentària so-
cialista, Alícia Romero,
després de l’executiva dels
dilluns del partit. Tot i as-
segurar que no hi ha avui
cap nom damunt la taula
sobre les persones que
hauran de substituir els
responsables de la Corpo-
ració o de la Sindicatura
de Greuges, Romero va
avançar que aquesta ma-
teixa setmana es trobaran
representants dels tres
partits per començar a en-
filar les negociacions per
als relleus.

Romero va assegurar
que estan oberts a parlar
amb la resta de grups par-
lamentaris sobre les reno-
vacions de les diverses ins-
titucions, però va recor-

dar que els requisits de
majories que estableix la
llei catalana per a diversos
relleus obliga a un acord
entre, com a mínim, socia-
listes, republicans i Junts.
Fins que aquests tres par-
tits no siguin capaços d’es-
tablir cert consens, no cal
abordar la negociació amb
la resta de grups, deia de
fet ahir Romero.

Responsabilitat
“Hem de ser responsables
i seriosos i fer-ho”, defensa
la portaveu socialista, que
aspira que els nous nome-
naments a la direcció de la
Corporació vagin acompa-
nyats d’un “encàrrec” de
renovació dels mitjans pú-
blics. De fet, Romero asse-

gura que ERC i Junts tam-
bé treballen en un plante-
jament de reptes de futur
de la nova direcció dels
mitjans audiovisuals pú-
blics i espera aprovar una
proposta que inclogui
noms i “encàrrec” al ple
del pressupost del 23 de

desembre.
També la portaveu

d’ERC, Marta Vilalta, con-
firmava les converses des-
prés de l’executiva d’ahir
dels republicans, però de-
manava discreció en el
procés negociador: “Calen
diverses reunions, treball

constant i discreció”. Els
republicans també treba-
llen amb el repte de tancar
acords de renovació abans
d’acabar l’any, tal com la
majoria de forces parla-
mentàries va aprovar de
fer en una resolució al Par-
lament. ■

a Els socialistes
esperen aprovar un
acord a la Corporació
en el ple del pressupost
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El PSC, ERC i Junts aborden
la renovació d’òrgans
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