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Josep Rull, pres polític i esperança
de Junts per Catalunya a Tarragona
L'exconseller de Territori està sent jutjat al Tribunal Suprem per l'1-O

Josep Rull, en una imatge d'arxiu. | Adrià Costa

Josep Rull (Terrassa, 1968) és l'aposta de Junts per Catalunya a Tarragona per aquestes
eleccions espanyoles del 28-A. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i és
un pres polític. És un dels homes més valorats i estimats dels convergents. El seu tarannà l'ha
portat a ocupar càrrec de confiança i de pes dins del partit i a la Generalitat. Rull va ser el
coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya fins al 2016 i és diputat al
Parlament des del 1997.
L'any 2016 es va convertir en conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern, liderat per Carles
Puigdemont. Un any més tard, l'octubre del 2017 va ser destituït per l'aplicació del 155 després
que fos aprovada la mesura pel Senat espanyol.
Ara està sent jutjat pel Tribunal Suprem (TS) per l'1-O.
(https://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/judici+de+l%271-O) L'exconseller de Territori va ser
empresonat el 2 de novembre del 2017 i alliberat quan arrencava la campanya del 21-D, de les
eleccions a Catalunya. El TS en va tornar a demanar el seu empresonament i va ingressar al
centre penitenciari d'Estremera al març de l'any del 2018.
Rull és la clara aposta de Puigdemont per Tarragona i alhora l'esperança de no perdre l'actual
diputat que manté l'espai convergent. La decisió ha deixat en fora de joc a Ferran Bel, exalcalde
de Tortosa i home fort dins de la cúpula del PDECat. El número dos de la candidatura i fins ara
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diputat al Congrés havia encapçalat les últimes candidatures per anar a Madrid dels demòcrates.
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