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La justícia belga denega l'extradició
automàtica de Valtonyc
La resolució definitiva de l'extradició es coneixerà el 3 de setembre

Valtonyc | Juan Miguel Morales

L'exradició a Espanya de Valtonyc s'ajorna, així ho ha decidit avui un tribunal de la ciutat belga de
Gant on el raper mallorquí va exiliar-se el 5 de juliol, el dia en què havia d'entrar a presó per
complir la condemna a tres anys i mig que li havia imposat el Tribunal Suprem. La justícia belga
no ha acceptat automàticament l'extradició i seguirà estudiant l'ordre de detenció internacional.
Valtonyc, condemnat a Espanya per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona per les lletres
de les seves cançons, ha declarat després de la vista que la decisió del tribunal "demostra que el
cas està agafant força i que la justícia aquí sí que pot ser independent, jo crec que ho serà". El raper
mallorquí ha afirmat que està "molt content" perquè a Bèlgica es troba "en llibertat", en canvi "a
Espanya molta gent no té la mateixa sort".
Només arribar a Bèlgica, Valtonyc es va presentar davant el jutge d'instrucció que tramitava
l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional. Aquest acatament del procés judicial va fer que el
tribunal belga li concedís la llibertat mentre estigués resolent el cas, això sí, prohibint-li abandonar
Bèlgica fins que hi hagués una resolució. La propera sessió del cas serà el 3 de setembre.
El jutge no concedeix l'extradició automàtica de @valtonyc
(https://twitter.com/valtonyc?ref_src=twsrc%5Etfw) . Nova passa endavant, nova victòria parcial.
Content de poder viure amb ell aquests moments pic.twitter.com/sjI1FFLsuh
(https://t.co/sjI1FFLsuh)
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? Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 21 d'agost de 2018
(https://twitter.com/PuigGordi/status/1031822124003020800?ref_src=twsrc%5Etfw)

Han rebutjat l'extradició automàtica. Tenc la sort de poder tenir un judici i defensar-me. A Espanya
altres companyes no la tenen. Avui la lluita continua per a totes. https://t.co/X32DU0OKnX
(https://t.co/X32DU0OKnX) https://t.co/kBqy1UCzNk (https://t.co/kBqy1UCzNk)
? Josep Valtònyc? (@valtonyc) 21 d'agost de 2018
(https://twitter.com/valtonyc/status/1031829066553257984?ref_src=twsrc%5Etfw)
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