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Llarena s’examina demà
al tribunal de Luxemburg

a El TJUE celebra una vista per estudiar les preguntes del Suprem sobre com s’han de resoldre les
euroordres a Els drets fonamentals i la competència del Suprem són els aspectes més conflictius
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena
afronta demà al Tribunal
de Justícia de la Unió Europea una vista judicial
clau per a la seva carrera i
el seu cas més emblemàtic: la causa del procés.
Ell no hi anirà pas, a Luxemburg, però serà ben
present a la gran sala del
TJUE, ja que les seves
preguntes sobre les euroordres contra l’expresident Carles Puigdemont i la resta d’exiliats
seran examinades rigorosament pels magistrats europeus.
Al centre de la polèmica hi ha les dificultats del
Suprem per extradir
Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara
Ponsatí i Lluís Puig (Meritxell Serret ja va pactar
la tornada i ara serà jutjada per desobediència), així com la secretària general d’ERC, Marta Rovira.
Fa quatre anys i mig que
intenta, sense èxit, asseure’ls al banc dels acusats pel referèndum de
l’1-O.
Quan a principis del
2021 la justícia belga es
va negar a entregar l’exconseller Lluís Puig

El jutge Pablo Llarena participant en unes jornades universitàries en una imatge d’arxiu ■ ACN

(l’únic a Bèlgica sense
immunitat) per risc de
vulneració del dret a un
judici just i a la presumpció d’innocència, Llarena
es va afanyar a redactar
fins a set preguntes per al
TJUE per qüestionar la
decisió. Era un mal precedent de cara a l’extradició de Puigdemont, que
es va ajornar per la protecció europarlamentària.
Abans de pronunciarse, demà l’alt tribunal de

la UE escoltarà els arguments de totes les parts
implicades en el cas. No
són poques. A part dels
exiliats, de l’Estat espanyol i del belga, Polònia i
Romania també s’han
personat al cas i defensaran la posició espanyola.
Tot i que Itàlia té paralitzat un judici d’extradició
contra Puigdemont, no
s’ha personat. També la
Comissió Europea aportarà la seva opinió a l’audiència, on no hi serà cap

El futur incert de Puigdemont

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La resolució definitiva de les
prejudicials pot trigar. Un o
dos mesos per a l’opinió de
l’advocat general i un parell o
tres més abans que arribi la
sentència, segons els tempos
habituals de Luxemburg.
Amb l’estiu a l’horitzó, no es
pot descartar que es deixi per
al setembre. De totes maneres, Bèlgica i Itàlia no faran
cap pas fins que no es resol-

gui l’altra peça judicial: el cas
de la immunitat. Puigdemont,
Comín i Ponsatí van interposar una demanda al tribunal
de primera instància de la UE,
el Tribunal General, perquè veuen “irregular” l’aixecament
de la protecció. No hi ha data
per a la vista. Si Llarena no retira les euroordres després de
les prejudicials, la saga de l’extradició podria durar anys.

dels exiliats, segons confirma la seva defensa.
Llarena ha enviat fins a
set preguntes als magistrats europeus, però
aquests no estan obligats
a respondre-les totes ni
de la manera que estan
plantejades. La idea és
que aclareixin els punts
més
conflictius:
l’examen sobre drets fonamentals, la competència del Suprem i la solidesa de l’opinió del Grup de
Treball sobre Detencions
Arbitràries com a prova.
Segons la jurisprudència actual sobre les euroordres, els jutges poden analitzar si l’acusat
tindrà un judici just en
un context de “deficiències sistèmiques” de l’estat de dret corroborades,
com a Polònia. En canvi,
el TJUE no ha dit mai explícitament que aquest
examen no es pugui fer
quan no hi ha un problema sistèmic d’estat de
dret, però hi ha indicis de
vulneració del dret a un
judici just en un cas particular. És el que va fer Bèlgica en el cas de Lluís
Puig i el que disputa Llarena.
Un cop les parts presentin les al·legacions a
la vista de demà, l’advocat general de la UE haurà de posar una data per
publicar la seva opinió no
vinculant. Una posició
que serveix al TJUE per
preparar la sentència, si
bé la seva decisió final pot
ser diferent. En qualsevol cas, Luxemburg no
decidirà sobre l’euroordre de Puigdemont. Només donarà una guia més
explícita als tribunals
belgues o italians perquè
puguin determinar si el
poden entregar a l’Estat
espanyol d’acord amb les
normes europees. ■

L’ús de bicicletes creix un 34% i el
de patinets, un 123% en dos anys
Redacció
BARCELONA

A l’àrea metropolitana de
Barcelona, en dos anys,
l’ús de les bicicletes ha
augmentat un 34% i el de
patinets,
un
123%.
Aquests darrers vehicles,
a més, ja representen un
terç del total de fluxos en
la xarxa Bicivia, quan el

2019 eren el 22%.
Aquest és un dels resultats de l’estudi Aforaments a la xarxa Bicivia
metropolitana (2021).
Evolució 2019-2021 i
comparació amb altres
dades de mobilitat, impulsat i encarregat per
l’AMB i elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelo-

na (IERMB). El resultat
arriba en un moment en
què l’AMB treballa per
acabar de desenvolupar
la xarxa Bicivia amb nou
eixos principals i més de
500 km que quan estigui
finalitzada permetrà creuar el territori de nord a
sud i d’oest a est. El creixement més gran es va registrar als punts de la xar-

xa més propers al litoral,
concretament a l’eix que
connecta el Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels. Pel que fa a la distribució per sexes de la població usuària, un 78%
són homes i un 22%, dones. En bicicleta, el 82%
són homes i el 18%, dones.
En patinet, el 69% són homes i el 31%, dones. ■

Carril bici a la Gran Via de Barcelona el mes de novembre
passat ■ JORDI PANYELLA
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Paluzie alerta del risc de tancar
per dalt un pacte d’estabilitat

a L’encara presidenta creu que els fets han demostrat que “amb l’Estat no es negocia; només se’l pot
derrotar, com vam fer l’1-O” a Fa una crida a “no deixar la política en mans de polítics professionals”

mesa del Parlament Alba
Vergés; el portaveu de
Junts, Josep Rius; la diputada de la CUP-Guanyem
Dolors Sabater, i la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Maria Sirvent. No hi havia expresidents de l’Assemblea com
ara Jordi Sànchez i Carme
Forcadell, si bé Paluzie els
va dedicar unes paraules
de record referint-s’hi com
els primers impulsors que
van reunir un milió de persones en la manifestació
de la Diada del 2012. “Vosaltres podeu desmuntar
el pacte d’estabilitat per
reprendre l’ofensiva per
la independència. No ens
quedarem a casa com amb
la Transició, deixant la política en mans dels polítics
professionals”, va assegu-

La frase

—————————————————————————————————

“Ni taules de diàleg
fantasma, ni Jocs
Olímpics ni llei contra
el català; l’objectiu és
la independència”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

La presidenta Elisenda Paluzie, ahir, en l’acte del desè aniversari de l’ANC a Sant Cugat ■ ACN

Emma Ansola
SANT CUGAT DEL VALLÈS

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Elisenda Paluzie,
en una de les seves últimes
declaracions públiques
abans que l’entitat triï nou
lideratge al maig, va advertir del risc que suposa
“tancar per dalt un pacte
d’estabilitat”, amb referència a possibles pactes o
acostaments entre tots els
partits –també els independentistes–, el govern i
l’Estat que estiguin al darrere d’acords que ja són un
fet, com els Jocs Olímpics,

la renovació de càrrecs i la
modificació de la llei de política lingüística. Ho va fer
en un acte celebrat al Teatre Auditori de Sant Cugat
com a colofó dels deu anys
de l’Assemblea, però també com l’inici d’un nou cicle en què va fer una crida
a “desmuntar” aquest pacte d’estabilitat. “Una cosa
és aturar-nos per agafar
forces i avançar, i una altra, tancar per dalt un pacte d’estabilitat”, advertia
en un acte en què es va
presentar de manera oficial el full de ruta de l’entitat, ja aprovat pels socis, i
que aquesta vegada dona

suport a una llista cívica
que es presenti a les eleccions al Parlament. “Les
aturades no serveixen per
guanyar temps, les aturades són reculades”, insistia Paluzie, tot recordant
quan el 2017 l’intent de
negociar i aturar la DUI va
suposar “una pèrdua important de poder” del moviment independentista, i
és que, a parer de l’encara
presidenta de l’ANC, “amb
l’Estat espanyol no es negocia res; només se’l pot
derrotar, com vam fer
l’1-O”, hi afegia.
L’aturada del 2017 passa factura, denunciava Pa-

El túnel de les Glòries,
obert en els dos sentits
Redacció
BARCELONA

L’obertura d’entrada a
Barcelona des del túnel de
les Glòries es va completar
tancant una de les obres
més complexes que s’han
dut a terme a la ciutat.
Amb l’entrada en funcionament de tots els carrils,
la plaça de les Glòries que-

da alliberada de manera
definitiva del trànsit privat, ja que els 43.000 vehicles que entren a la ciutat
cada dia per la C-31 ho faran pel túnel, i l’entorn de
la plaça serà un nou espai
per a veïns i vianants.
Des de l’Ajuntament de
Barcelona, el gerent de
Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdès, ad-

vertia que la nova infraestructura pot provocar un
increment de les retencions habituals en hora
punta durant els dies feiners fins que els conductors s’habituïn a l’ús de la
via, que disposa de nous
semàfors. Per això, ha instat a utilitzar el transport
públic per entrar a Barcelona per les Glòries i, en

luzie, i criticava que una
taula de diàleg “normalitza el conflicte, neteja cares i ens entabana amb
mirallets”. “Mentre negociem amb Aragó per les
pistes d’esquí, l’Estat es
riu de nosaltres perquè
ens té allà on volia.” Paluzie es va mostrar molt crítica amb “l’autogol” que
suposa regular el castellà a
les escoles. “Un jutge ens
pot imposar el castellà a
les escoles, però una altra
cosa és que el Parlament
ho voti”, advertia. Per tal
de combatre i aturar tots
aquests “despropòsits”,
Paluzie va fer una crida a

cas d’utilitzar el vehicle
privat, recomana sortir
amb antelació. Amb el
nou ordre circulatori,
s’eliminen els carrils de
circulació en superfície
que arribaven a la Gran
Via i només podran accedir-hi veïns, transport públic i vehicles d’emergència. Els vehicles privats
que vulguin sortir de la
C-31 poden fer-ho abans
d’entrar al túnel, a l’altura
del Poblenou, o a la sortida del túnel, en dues direccions: cap al carrer Padilla, el carril de la dreta, o
cap al carrer Marina, pel
carril central. ■

exercir pressió al carrer i
mobilitzacions com la de
dissabte a la tarda a favor
de la immersió lingüística.
Full de ruta
Recuperar el lideratge, enfortir el moviment popular, pressionar els partits,
donar impuls internacional i denunciar les actuacions del govern en clau
autonomista són els eixos
que marcaran el pròxim
full de ruta que va arrencar ahir amb un acte a
Sant Cugat en què van assistir unes 500 persones,
entre les quals hi havia la
diputada i membre de la

rar Paluzie en el seu discurs, en què, tal com es va
aprovar, també es fa un
pas per coordinar-se amb
el Consell per la República,
sempre que s’avanci per
esdevenir “un consell de la
república”, va avisar el vicepresident Fernàndez.
El següent pas serà triar
el nou equip que ha de liderar l’ANC en aquest nou cicle. Amb la mirada posada
a no sumar deu anys més
de vida, perquè això suposaria que s’ha assolit la independència, Paluzie va
animar els assistents a presentar candidatura des de
la màxima transversalitat
i a parlar i intervenir en
l’arena política sense por.
“Si us critiquen, és que
aneu bé”, va cloure. ■

Els vehicles accedint ahir al matí al carril del túnel de les
Glòries en sentit Llobregat ■ ACN

