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Espanya declara la guerra
diplomàtica a Flandes pel procés
català
Borrell retira l'estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc a Espanya i se cita
per tercera vegada en poques setmanes amb l'ambaixador belga
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El xoc entre Espanya i Bèlgica ha arribat al punt de convertir-se en una autèntica crisi diplomàtica
aquest dimarts. El govern espanyol ha anunciat aquesta mateixa tarda que retira l'estatus
diplomàtic al delegat del govern de Flandes a Espanya, André Hebbelink, per les
"desqualificacions" del president de parlament flamenc, Jan Peumans,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164631/president/parlament/flamenc/no/fa/cas/borrell/reitera/c
ritiques/espanya) cap a les institucions espanyoles en la presentació d'una exposició sobre les
urnes de l'1-O.
L'anunci de la Moncloa ha arribat poques hores després que el ministre d'Exteriors, Josep
Borrell, hagi tornat a convocar -per tercer cop ja- en les darreres setmanes l'ambaixador belga a
Espanya, Marc Calcoen
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164973/xoc/entre/espanya/belgica/borrell/convoca/nou/ambai
xador/belga) . En la reunió, el representant internacional de la Moncloa li ha demanat explicacions
i li ha transmès que consideren "inacceptables" les paraules de Peumans. Borrell assenyala que,
a nivell personal, pot dir el que vulgui, però com a màxima autoritat de la cambra de Flandes "no
pot dir el que ha dit sobre Espanya i la democràcia espanyola".
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El president del parlament flamenc va afirmar que empresonar polítics fa d'Espanya un estat
"incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica". A l'exposició sobre
les urnes de l'1-O hi va assistir també Puigdemont, l'exconsellera Serret i la presidenta de l'ANC,
Elisenda Paluzié.
En aquell acte, a més, Peumans va tornar a criticar que la justícia espanyola mantingui
empresonada Carme Forcadell i la resta d'independentistes i va citar un fragment de la carta que
va escriure-li fa uns dies i que ja va ser motiu de queixa per part del ministre espanyol Josep
Borrell.
Així, el delegat del govern de Flandes deixarà de ser "agent diplomàtic de l'ambaixada del Regne de
Bèlgica" i perd "els corresponents privilegis i immunitats". A diferència del que fa l'estat espanyol
amb els delegats de Catalunya, Bèlgica dona als representants del govern de flamenc arreu del
món la possibilitat d'optar a l'estatus diplomàtic -sempre a condició que ho accepti el país on s'obri la
delegació.
Però ara el govern espanyol ha informat a Bèlgica que "no acreditarà en el futur com a personal
diplomàtic de l'ambaixada belga a cap persona que faci la funció de delegat o representant de la
regió de Flandes a Espanya". El delegat podrà, diu el ministeri dirigit per Borrell des que Sánchez
va destronar Rajoy amb la moció de censura, seguir a Espanya, "si ho desitja" fent serveis "com a
personal de la missió, però sense l'estatus diplomàtic".
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