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El compte enrere de Valtonyc: 10
dies per entrar a la presó
L'Audiència Nacional li ha donat 10 dies perquè entri voluntàriament a la presó

Valtonyc | Isabel Alomar

Valtonyc haurà d'entrar a la presó en els propers 10 dies, tal com ha anunciat avui l'Audiència
Nacional. Després que el Tribunal Constitucional rebutgés el recurs presentat pel raper mallorquí
a la condemna de tres anys i mig, la justícia espanyola ha decidit donar 10 dies a Valtonyc
perquè entri voluntàriament a un centre penitenciari. Si no hi entrés pel seu propi peu en aquest
termini, s'ordenaria una detenció.
El jove mallorquí, de 24 anys, va ser condemnat el passat 20 de febrer per enaltiment al
terrorisme i amenaces i injúries a la Corona, així com al president del Círculo Balear, Jorge
Campos, per les seves cançons. Dissabte passat, després que el TC no acceptés el recurs
presentat per la seva defensa, el mateix Valtonyc va queixar-se via Twitter del procediment
judicial que s'està fent sobre el seu cas.

El tribunal constitucional no me ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel. Basicamente, se
ha negado a revisar mi caso, enviándome a prisión directamente. ¿El motivo? No soy un nazi.
Los tribunales del estado español sólo amparan a cachorritos fascistas. https://t.co/WgAnbMi5tP
&mdash; Josep V. ðŸŽ—ï¸• (@valtonyc)
12 de mayo de 2018
Avui, després del requeriment de l'Audiència Nacional, fins i tot ha fet broma de la notícia.
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Por cierto, voy a apuntármelo en la agenda que día 24 de este mes tengo que presentarme en
prisión, que yo soy muy malo para las fechas.
&mdash; Josep V. ðŸŽ—ï¸• (@valtonyc)
14 de mayo de 2018
Com a conseqüència de la imminent entrada a presó del raper Josep Miquel Arenas, tots els
concerts que tenia programats queden suspesos, tot i que se celebrarà un concert per la llibertat a
Palma el proper 17 de juny.
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