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La justícia belga deixa en llibertat
Puigdemont i els consellers
El jutge d'instrucció ha pres la decisió després d'escoltar per separat els cinc
membres de l'executiu català exiliats a Brussel·les | El magistrat els ha imposat
com a única mesura cautelar que estiguin en un lloc conegut i que es presentin
als jutjats cada vegada que se'ls requereixi
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Carles Puigdemont, durant la roda de premsa a Brussel·les Foto: NacióDigital

Llibertat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers que l'acompanyen a
Brussel·les no hauran d'ingressar a presó i podran continuar a Bèlgica. Així ho ha decidit el jutge
d'instrucció que els ha interrogat, per separat, al llarg d'aquest diumenge a la tarda. El magistrat
els ha imposat com a ÚNICA mesura cautelar que estiguin en un lloc conegut i que es presentin
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als jutjats cada vegada que se'ls requereixi.
Els membres de l'executiu han decidit entregar-se voluntàriament aquest matí, a les 9.17 hores, a
la policia belga, acompanyats dels seus advocats. Tots cinc tenien una ordre europea de detenció
enviada per l'Audiència Nacional espanyola a les autoritats belgues després que dijous no es
presentessin davant del tribunal a declarar pels delictes de sedició i rebel·lió que ja han dut mig
Govern a dues presons de la comunitat de Madrid.
Sembla, doncs, que l'estratègia del Govern amb l'exili de mig executiu al cor d'Europa ha tret els
seus fruits. El jutge belga ha decidit treure'ls-hi la custòdia policial i Puigdemont, Ponsatí, Comín,
Puig i Meritxell Serret no hauran de passar la nit entre reixes. El procés ha estat radicalment
oposat al que van afrontar el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la resta de
consellers dijous passat, quan van declarar a l'Audiència Nacional i ja no van poder tornar a casa.
Puigdemont va fer ahir un tuit en què va deixar clar en tot moment que col·laboraria amb la
justícia belga.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees
aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje
? Carles Puigdemont ? (@KRLS) 4 de novembre de 2017
El president i quatre consellers són a Brussel·les des de principis d'aquesta setmana. Van decidir
anar-hi després de la declaració de la independència amb la voluntat d'internacionalitzar el cas
català i deixar clar que no s'enfronten a un judici just.
2017-11-3 Auto Orden Nacional e Internacional Detención Puigdemont by naciodigital on Scribd

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/27589/justicia-belga-deixa-llibertat-puigdemont-consellers
Pagina 2 de 2

