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La Fiscalia s'oposa a entregar
Falciani a Suïssa
El banquer defensa que "gràcies a l'Audiència Nacional" s'han investigat les
dades de defraudadors de 28 països

Hervé Falciani. | Adrià Costa

L'enginyer informàtic acusat d'haver difós 130.000 noms de clients del banc HSBC, Hervé Falciani,
ha lloat la justícia espanyola i ha dit que "gràcies a l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció"
s'han investigat les dades de defraudadors de 28 països. Són declaracions que ha fet a la sortida
de l'alt tribunal, després de la vista per decidir sobre la seva possible extradició a Suïssa.
El passat 5 d'abril, el jutge Fernando Andreu ja va deixar lliure amb mesures cautelars l'enginyer
informàtic. La decisió sobre si l'entrega a les autoritats suïsses la prendrà en els propers dies.
Falciani també ha demanat que es defensi i protegeixi persones com ell que van posar en avís
filtrant dades de defraudadors d'arreu del món. La Fiscalia s'ha oposat a l'entrega de Falciani a
Suïssa.
La policia espanyola va detenir Falciani a principis d'abril a Madrid, atenent una ordre
internacional de detenció i extradició que, segons la policia, estava dictada des del 19 de març per
les autoritats suïsses per al compliment d'una sentència en ferm de cinc anys de presó. La justícia
suïssa el va condemnat per revelació de secret bancari. Tanmateix, la policia va reconèixer
després que l'ordre internacional era de pràcticament un any abans, de maig de 2017.
Falciani ja va ser detingut a Espanya el 2013, quan el cas de la "llista Falciani" s'estava
investigant a Suïssa. Llavors es va denegar l'extradició. Ara, amb una sentència ferma a Suïssa,
s'ha reactivat l'ordre de detenció internacional. A diferència del 2013, la Fiscalia de l'Audiència
Nacional va demanar a l'abril presó incondicional mentre es tramita l'extradició. En canvi, el jutge va
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optar per deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars mentre resol l'expedient.
En la vista d'aquest dimarts, la Fiscalia ha demanat que es denegui l'entrega de Falciani a
Suïssa. Tant Suïssa com el propi Falciani van negar que pogués considerar-se que la seva detenció
en aquell moment fos per convertir-se en "moneda de canvi" per l'entrega a Espanya de Marta
Rovira o Anna Gabriel.
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