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ERC i el PDeCAT collen Pedro
Sánchez amb el pressupost
TORPEDE · Els republicans
prenen la iniciativa i Tardà
registra l’esmena a la totalitat
als comptes del govern del PSOE

ESCOMESA · El PDeCAT ho
farà també divendres, enmig del
malestar amb JxCat per haver
anunciat amb antelació la mesura
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PARADOXA · El vot del PP i Cs
al vet que ha plantejat
l’independentisme podria tombar
el projecte de l’executiu estatal
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L’operació ‘fotos de Tejero’
Dos periodistes figuerencs revelen com es van infiltrar al castell
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Francesc Cruanyes i Jordi Jordà, al castell de Sant Ferran, on Tejero estava empresonat ■ QUIM PUIG

6

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 5 DE FEBRER DEL 2019

Nacional

Surten de
l’anonimat els
autors de les
imatges del colpista
reclòs a la presó

Relat de les
fotografies
de Tejero a
Sant Ferran

Premis de la
Plataforma
per la Llengua
2019

Som Energia rep
el guardó per la
promoció el català
i Maria del Mar
Bonet, l’especial

ERC i el PDeCAT no done
PRESSA Tardà s’avança a registrar
l’esmena a la totalitat al pressupost de
Sánchez XOC Nogueras i Campuzano
ho faran divendres enmig del malestar
amb JxCat FI El PP i Cs han de votar amb
l’independentisme contra els comptes
David Portabella
MADRID

L’hora de la veritat per al
pressupost de Pedro Sánchez ha arribat amb la presentació de les esmenes a
la totalitat, i ahir el president espanyol va descobrir
que ERC i el PDeCAT no
només no li donaran oxigen, sinó que rivalitzen entre si per ser el primer que
li retira la respiració assistida davant la falta d’un
gest polític i amb els presos. A quatre dies que es
tanqui el registre al Congrés i agafant de sorpresa
el PDeCAT, que confiava
en l’actuació unitària a Madrid, ERC es va avançar a
tots i va anunciar una esmena de devolució dels
comptes que condemna
Sánchez a viure fins al final
del mandat –ja sigui la tardor del 2019 o el 2020–
amb el disgust de prorrogar el pressupost de Mariano Rajoy. El PDeCAT, que
no va dissimular l’enuig
amb ERC i alhora amb
Eduard Pujol per haver
parlat en nom del partit
des de Junts per Catalunya, farà el mateix que els
republicans però esperarà
a la data límit de divendres
per registrar el seu text en
contra de la tramitació
dels comptes del 2019.
L’obertura del judici del
procés fixada pel jutge del
Tribunal Suprem Manuel
Marchena el 12 de febrer
ha enverinat el mes més
decisiu per a Sánchez, que
precisament es juga poder
tramitar el pressupost la
tarda del 13 de febrer i en
plena declaració d’Oriol
Junqueras al tribunal per
un delicte de rebel·lió i de

sedició que l’amenaça amb
25 anys de presó. El partit
que té el líder a Soto del Real va donar un cop de puny
sobre la taula davant Sánchez i va liderar el no al
pressupost en solitari. “A
ERC fa molt de temps que
ho diem: aquest pressupost no es pot abstreure ni
es pot descontextualitzar
de la situació política que
vivim a Catalunya”, advertia la portaveu, Marta Vilalta, al costat de Joan Tardà, que avui oficialitza el
vet als comptes a la cambra
baixa. D’acord amb el reglament del Congrés, l’esmena a la totalitat es pot
retirar fins a un minut
abans de ser votada pel ple
del 13 de febrer.
Enuig doble al PDeCAT
El cop de porta republicà
des del carrer Calàbria de
Barcelona va sacsejar els
despatxos del PDeCAT al
Congrés, on els de Míriam
Nogueras i Carles Campuzano volien esperar fins al
dia límit del 8 de febrer per
consumar l’ultimàtum a
Sánchez si efectivament
no es mou i escenificar un
front comú a la Carrera de
San Jerónimo.
El segon cop al PDeCAT
tenia més forma de foc
amic i venia de JxCat, perquè Eduard Pujol decidia
omplir el silenci dels diputats al Congrés. “Si el
PSOE fa de PSOE, fa de PP
a la vegada, fa de Cs a la vegada i fa de Vox a la vegada,
divendres a les dotze del
migdia s’entrarà al registre
del Congrés l’esmena a ala
totalitat contra el pressupost”, va dir Pujol dictant
què han de fer els de Campuzano a Madrid. “El go-

Les frases

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

“Aquest pressupost
no es pot abstreure ni
descontextualitzar de
la situació política que
viu Catalunya”

“Si el PSOE fa de
PSOE i a la vegada fa
de PP, de Cs i de Vox,
divendres tindrà una
esmena a la totalitat”

“La decisió d’ERC la
pot portar a votar el
mateix que el PP i Cs.
Alertem de la pinça
contra el progrés”

“Que ERC i el PDeCAT
supeditin el vot al que
no depèn del govern
està fora de tot sentit
comú”

Marta Vilalta

Eduard Pujol

Miquel Iceta

Meritxell Batet

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

PRIMER SECRETARI DEL PSC

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL

vern de Sánchez té pràcticament una setmana per
fer política i per apostar
per la política i no pels policies i els jutges, i té l’oportunitat de frenar la voluntat de presentar l’esmena”,
hi afegia Pujol. Es dona la
circumstància que Pujol
parlava en nom de vuit diputats del PDeCAT a Madrid que ja entre ells han
evidenciat un diferent apetit d’explorar l’entesa entre el sector més procliu de

Campuzano, Jordi Xuclà i
Ferran Bel, i el del no és no
de Nogueras.
Amb la doble ferida de la
contraprogramació d’ERC
i de l’opa de JxCat, el president del PDeCAT, David
Bonvehí, va reaccionar
amb un comunicat de reivindicació per avisar que
“pel PDeCAT parla el PDeCAT” i que el partit “no s’ha
mogut mai de l’aposta pel
diàleg” i d’exigir a Sánchez
una mesa de diàleg amb un

mediador si vol el llum verd
a tramitar el pressupost.
“Celebrem que ERC se sumi als postulats que el PDeCAT ha defensat des del
primer moment, anunciant el seu no al pressupost”, diu l’últim punt del
comunicat del PDeCAT
amb evident enuig amb els
de Tardà.

la totalitat que poden prosperar –la del PP, la de Ciutadans, la d’ERC i la del
PDeCAT–, a Pablo Casado
i a Albert Rivera se’ls obre
un dilema: després de culpar el president d’arribar a
La Moncloa amb el vot dels
que anomenen “colpistes”
i “bilduetarres”, votaran
ara amb ERC, el PDeCAT i
Bildu per tombar Sánchez? I l’aritmètica del
Congrés és crua: si es vol
deixar Sánchez sense

El PP i Cs amb “colpistes”?
Quan Sánchez vegi que té
almenys quatre esmenes a
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L’independentisme
i els lideratges
Xavier Miró

El vertigen de la declaració simbòlica del 27-O i la buidor de l’endemà van evidenciar que l’independentisme
no té el poder real que atorga a l’Estat el monopoli de
la força encara que governi la Generalitat. Només té
les urnes per reivindicar la seva legitimitat. Els seus líders van salvar el simbolisme i la buidor gràcies a una
ciutadania que va respondre votant contra la repres-

sió. El seu gran risc és que la Crida i ERC discrepen per
les urnes i estan barallats fins a nivells personals perquè l’estratègia política –comparin ponències– és
compartida. Encara que la sentència judicial els permeti revalidar majoria, l’endemà estaran igual. Segurament per això, Cuixart ha estat un dels primers a demanar el canvi de lideratges.

en oxigen
L’autobús de la Guàrdia Civil sortint amb els presos polítics des de Brians 2, l’1 de febrer ■ EFE / ALEJANDRO GARCÍA

Turull, Rull i Sànchez volen
evitar trasllats humiliants
i demanen la llibertat
a La defensa sol·licita mesures cautelars per evitar desplaçaments policials

després de l’episodi de burles gravat per un agent durant el viatge a Soto del Real
Rufián, Vilalta i Tardà,
ahir a Barcelona. I Pujol, a
la dreta ■ ACN

J. Alemany
BARCELONA

Sense calefacció ni res de color groc

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

pressupost, el PP i Cs han
de votar l’esmena a la totalitat d’ERC o del PDeCAT,
o bé confiar que siguin els
independentistes els que
votin les seves davant el
bloc del PSOE i els socis
d’Units Podem i el PNB.
“Pinça” antinatural
Amb l’objectiu de posar el
dit a la nafra d’aquesta
“pinça” antinatural de vots
antitètics irrompia ahir
Miquel Iceta, primer secretari del PSC. “La decisió
d’ERC pot portar-los a votar el mateix que el PP i Cs.
Alertem contra una pinça
contrària al progrés de tot
Espanya i als interessos de
Catalunya”, va advertir
Iceta a Twitter. La ministra de Política Territoriial,
Meritxell Batet, se sumava
al prec: ERC i el PDeCAT
“farien bé de votar allò que

esperen els catalans”, perquè “supeditar aquest vot”
a qüestions que no depenen del govern espanyol
“està fora de tot sentit comú”, en al·lusió al cas del
procés al Suprem i al dia a
dia dels nou presos preventius que ara estan reclusos
als penals madrilenys de
Soto del Real i Alcalá Meco
i sense accés a la causa.
A Ferraz, el portaveu
adjunt del PSOE al Congrés, Felipe Sicilia, obvia el
PDeCAT i interpel·la Tardà: “Que ERC expliqui què
és el que no li agrada del
pressupost, quines mesures són les que no els agraden del pressupost i si li paga la pena alinear-se amb la
dreta per una qüestió en
què el govern no pot fer absolutament res i que seria
una interferència en la justícia”. ■

El lletrat Jordi Pina, que
porta la defensa dels diputats Jordi Turull, Jordi
Sànchez i Josep Rull, va
entrar un escrit ahir al Tribunal Suprem en què sollicita que s’adoptin “mesures cautelars diferents de
la presó provisional” perquè durant els dies que duri el judici es garanteixi
que no sigui necessari el
trasllat policial dels processats des del centre penitenciari de Soto del Real
fins a la seu del tribunal
per evitar “noves humiliacions” durant el viatge. En
l’escrit, Pina denuncia la
vulneració de drets fonamentals com ara el de la
dignitat i el de no rebre
tractes degradants en els
trasllats policials, segons
els articles 3 del Conveni
Europeu dels Drets Humans i l’article 15 de la
Constitució Espanyola,

El president del Parlament,
Roger Torrent, va denunciar
després de reunir-se amb els
set presos polítics a Soto del
Real les condicions “extremes” per les quals passen, i
que també afecten la resta
d’interns, ja que no els posen
la calefacció. A més de no tenir els ordinadors per preparar la defensa amb els lletrats, va censurar que els han

requisat tota la roba de color
groc, fins i tot fotografies on
apareixen familiars i un exemplar de la revista El Jueves.
“Tenen l’obsessió malaltissa
de perseguir un moviment
polític”, hi va afegir, alertant
que això és un problema per
“als demòcrates”. També va
dir que els veia forts i amb ganes d’acusar l’Estat espanyol
d’haver usat la violència l’1-O.

que al seu entendre van tenir lloc durant el viatge des
de Lledoners fins a Soto
del Real quan un agent de
la Guàrdia Civil va fer una
gravació amb el telèfon
mòbil, que va penjar a les
xarxes socials, on s’escoltaven “riures de mofa”.
Pina ho considera una
actuació irregular de
l’agent, que incompleix
l’article 7.6 de la llei orgànica 12/2007 del règim disci-

plinari de la Guàrdia Civil,
en què es recull que no poden tenir comportaments
de vexació cap a qualsevol
ciutadà, i encara menys en
actuacions on l’agent intervingui directament. A
més, també considera greu
que l’Asociación Profesional Mayoritaria de la Guardia Civil (AUGC) doni suport a l’actuació, un fet que
“no garanteix que en futures conduccions” no se’ls

tracti igual, i recorda que
són els magistrats els que
han de garantir que els
processats siguin tractats
amb respecte i dignitat. A
més del vídeo, el lletrat
també censura les condicions del trasllat “tancats
en compartiments molt reduïts”, unes condicions
més pròpies de “reclusos
d’alta perillositat que no de
pacífics parlamentaris”, a
banda de recordar que en
el primer trasllat des que
es va acordar la presó preventiva anaven emmanillats i van rebre cops perquè anaven sense cinturó
de seguretat.
Una segona petició de
l’escrit és perquè s’adverteixi per escrit la responsable de la campanya España
Global, Irene Lozano, per
haver vulnerat el dret a la
presumpció d’innocència
en unes declaracions a la
BBC en què assegurava
que els acusats havien “comès delictes penals”. ■
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Verbs no inculpatoris
PERICIAL · El Suprem accepta la prova filològica de Forn, que deixa clar que la policia catalana no mana
fer l’1-O VISTA · L’Audiencia Nacional debat avui la seva competència per jutjar la cúpula dels Mossos
Mayte Piulachs
BARCELONA

L

a petició dels independentistes catalans de ser jutjats pel magistrat predeterminat per la llei –és a dir,
a Catalunya–, que el Tribunal Suprem va desestimar perquè hi
veu accions a l’estranger, no només perseguia aquest dret, sinó
també poder-se expressar en la
llengua pròpia i que un tribunal
coneixedor de l’idioma, com és el
cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), llegís
informes dels Mossos d’Esquadra
directament en català per entendre bé el significat de la perífrasi
“haver de + infinitiu”, a més de
fugir de les maldestres traduccions fetes per la Guàrdia Civil en
els seus informes inculpatoris.
El penalista Xavier Melero, defensor de l’exconseller d’Interior
Quim Forn, ha optat per encarregar una pericial filològica, que la
setmana passada el Suprem va
acceptar com a prova per al judici, que comença dimarts vinent a
Madrid. La conclusió, senzilla però clau en dret penal: la direcció
dels Mossos d’Esquadra no va ordenar que es fes el referèndum
d’autodeterminació de l’1-O. Els
agents tampoc van rebre cap ordre política ni tècnica de Forn de
permetre la votació aquell dia,
insisteix Melero en l’escrit de defensa. I, per demostrar-ho, ha
sol·licitat la declaració com a testimonis dels representants dels
principals sindicats dels Mossos,
petició acceptada pel tribunal.
El dictamen lingüístic és sobre
un informe dut a terme per la Comissaria General d’Informació
dels Mossos (1472/17-CGINF),

gramàtica
Es demana a la presidenta de la comissió de
lans,
Cata
udis
d’Est
de la secció filològica de l’Institut
llà
caste
al
ucció
Gemma Rigau i Oliver, vers la trad
ció
dina
coor
de
rior
d’un informe de la comissaria supe
central dels Mossos vers 1-O

Dictamen

de Gemma Rigau i Oliver
L’oració «El dia 1 d’octubre de 2017
s’ha de celebrar el referèndum
d’autodeterminació de Catalunya»,
que apareix al document, com que és
una oració passiva reflecteix manca de
subjecte agent, per la qual cosa és
incompatible amb el valor d’obligació i

no admet de cap manera
que es tradueixi per
«…debe celebrarse…»

Reunió
de la Junta de
Seguretat de
Catalunya
FOTO: ANDREU PUIG

del 28 de setembre del 2017, en
el qual s’avaluen els possibles riscos de la celebració de l’1-O. La
pericial ha estat encarregada a
la presidenta de la Comissió de
Gramàtica de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans,
Gemma Rigau i Oliver, i l’oració
que podria crear dubtes al tribunal davant l’acusació de la fiscalia
és “El dia 1 d’octubre del 2017
s’ha de celebrar el referèndum
d’autodeterminació de Catalunya”, que apareix en el document. Rigau exposa que, “com
que és una oració passiva reflexa,
no té subjecte agent, per la qual
cosa la seva interpretació és incompatible amb el valor d’obliga-

Campanya de suport
a Nuet per al judici
El conseller de Treball, Chakir
el Homrani; diputats i dirigents de Catalunya en Comú,
JxCat i ERC, i també d’Òmnium i els sindicats CCOO i UGT
donaven ahir suport amb la
seva presència a la presentació de la campanya per sufragar les despeses del judici que
haurà d’afrontar en el futur al
TSJC el diputat Joan Josep
Nuet com a exmembre de la
mesa del Parlament. El també
coordinador general d’EUiA

La interpretació de la perífrasi
«s’ha de celebrar» és
necessàriament prospectiva i
caldria traduir-la per «se va a
celebrar» o «se celebrará».
Si s’hagués volgut donar a l’oració
el sentit d’obligació que té en
castellà «debe celebrarse», hauria
estat imprescindible substituir-hi
««s’ha de» per «caldre»: «Cal
ccelebrar» o «cal que se celebri».

presentava ahir la campanya
Davant la repressió, solidaritat.
Tots som Nuet i defensava
que el judici que comença al
Tribunal Suprem contra els
presos polítics suposarà un
“abans i un després” per iniciar un nou període polític,
com va passar amb la sentència de l’Estatut. Nuet fa una
crida a aprofitar el judici per
sumar noves majories i “construir una suma republicana”.
■ REDACCIÓ

ció i no admet de cap manera traduir-se per debe celebrarse”.
La interpretació de la perífrasi
s’ha de celebrar –continua l’experta lingüista– “és necessàriament prospectiva” i caldria que es
traduís “per se va a celebrar o se
celebrará”. I conclou: “Si s’hagués
volgut donar a l’oració el sentit
d’obligació que té en castellà debe
celebrarse, hauria estat imprescindible substituir-hi s’ha de per
caldre: cal celebrar o cal que se
celebri.” Són matisos importants,
perquè la fiscalia acusa Forn de
posar 17.000 agents a disposició
de l’1-O, i a la direcció del cos, d’ordenar braços caiguts i permetre
l’1-O. És a dir, de desobeir un

mandat judicial, del TSJC.
D’altra banda, el tribunal de
l’Audiencia Nacional constituït
per jutjar la cúpula dels Mossos
–integrada pels magistrats Concepción Espejel, Ramón Sáez i
Manuela Fernández Prado– escoltarà avui l’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas, defensor de
l’exsecretari general d’Interior
Cèsar Puig, en una vista per debatre la seva competència per poder-los jutjar, ja que considera
que tot ha passat a Catalunya i
que el delicte de rebel·lió tampoc
és competència seva. La defensa
de l’exdirector dels Mossos Pere
Soler s’hi ha subscrit, mentre que
la del major Trapero, no. ■

L’ANC pressiona
i es mobilitza en
ciutats europees

Tornen a abocar
excrements
als jutjats

L’ANC va iniciar ahir una protesta de vint dies davant del
Palau i del Parlament –els
dies que hi hagi ple– per pressionar el govern a fer passos
per “aplicar el mandat de
l’1-O”. Les diverses sectorials
que l’entitat té als barris de
Barcelona faran torns diürns
per mantenir la protesta. A
més, coincidint amb l’inici del
judici, farà una vintena de protestes en ciutats europees. El
dia 12 n’hi haurà a Brussel·les,
Ginebra, Londres, Basilea,

Els CDR van tornar a escampar ahir excrements i escombraries a les portes de jutjats,
inclosa la Ciutat de la Justícia,
el TSJC i els de Figueres, Olot,
Vic, Vilafranca, Sant Feliu, Esplugues, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Girona, Mataró,
Tortosa, Cerdanyola, Rubí, Santa Coloma, Granollers o Cervera. Denuncien el “judici farsa”.
El TSJC i l’associació de jutges
APM, majoritària a Catalunya,
demanen que se’n persegueixi
els autors. ■ REDACCIÓ

Paluzie amb la premsa, ahir
davant del Palau ■ ACN

Glasgow, Edimburg, Aberdeen
i Luxemburg, i també a Sant
Sebastià, Bilbao, Vitòria i
Pamplona. Dissabte es faran a
Copenhaguen, Karlsruhe, Colònia, Hamburg, Frankfurt i
Stuttgart, i diumenge, a París.
N’hi haurà més. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

L’autobús

D

e la setmana passada a l’actual res ha
canviat sobre el judici del procés. El dispositiu i
els sumaris s’estan acabant d’ordenar amb vista al
dimarts 12 de febrer. A hores d’ara, i vuit dies abans
de començar la vista, sembla que tothom té molt clar
el paper que han d’interpretar a partir que s’obri la
sala del Suprem. Malgrat
tot, els advocats de la defensa tenien més facilitats
per despatxar amb els seus
clients a les presons catalanes que no pas a Madrid.
Res ha canviat en la pràctica i en canvi es viu un altre
ambient. Mentalment, ha
canviat la situació per a bona part de la societat.
A molts ciutadans els ha
quedat gravada en la memòria la imatge de l’autobús i la processó de cotxes
de la Guàrdia Civil transportant de presó en presó
gairebé la totalitat d’un govern de la Generalitat. És
un fet i una imatge que
s’hauria pogut estalviar. No
aporta res més que remoure sensibilitats. Una demostració de força prescindible fins i tot per a tots els
contraris al procés sobiranista i favorables a fer un
judici pels fets del setembre/octubre del 2017. Un
vell conegut de la Guàrdia
Civil en comenta que hi ha
molts mètodes de transport de presos. Més discrets. Més còmodes i tant o
més efectius que un vehicle que, tot i que era nou de
trinca i que val més de
400.000 euros, només ha
servit per demostrar que
s’utilitzava com una representació clara que l’autobús era l’Estat i que dins de
l’Estat, entre barrots, hi
anava tot un ex-Consell
Executiu de la Generalitat.
Antigament, la majoria de
transports de presos es feia en tren. Era una imatge
molt coneguda, un parell
de membres de la Guàrdia
Civil i el pres al mig. Record
de l’Espanya del tricorni.
Soc d’aquells que pensen que el judici estarà a
l’altura de l’honorabilitat
dels jutges. Per això són
prescindibles les passejades d’un autobús prepotent que no aporta res...
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El judici de l’1-O,

en directe
a El Punt Avui TV emetrà íntegrament i en directe el judici del Suprem, que
també es podrà seguir en ‘streaming’ pel web del diari a El grup farà un ampli

Programació especial
Torna ‘L’illa
de Robinson’,
amb l’anàlisi
del judici

El Punt Avui Televisió
no només emetrà íntegrament i en directe tot
el judici de l’1-O, sinó
que, a partir del primer
dia, recuperarà L’illa de
Robinson, un programa que fins fa poc era habitual a la graella d’El
Punt Avui Televisió i que dirigeix i presenta Igor
Llongueres. Cada dia de judici –els dimarts, els
dimecres i els dijous–, a L’illa de Robinson hi
haurà un espai de tertúlia i d’anàlisi en què els
experts debatran i opinaran sobre les claus del
que està passant. El programa s’emetrà de dos
quarts de vuit a nou del vespre, i es reemetrà de
dos quarts de deu a onze de la nit.

desplegament periodístic, amb tertúlies, anàlisi i l’opinió d’advocats i experts

L’anàlisi

Xevi Xirgo
GIRONA

Un ampli desplegament
informatiu perquè cap
dels nostres lectors i espectadors es perdi res del
que estarà passant al Tribunal Suprem a partir de
dimarts de la setmana vinent, quan comenci el judici de l’1-O. Aquest és el
repte d’El Punt Avui i d’El
Punt Avui Televisió a partir del dia 12 i fins que acabi. Noves seccions, el retorn de L’illa de Robinson,
periodistes en tots els
punts d’interès i una anàlisi diària amb tres sortides
diferents: en paper, en el
web i a la televisió, perquè
cadascú esculli el que li sigui més còmode.
Es tracta d’un gran desplegament
informatiu
d’acord amb l’interès que
ha generat el que és probablement el judici amb més
transcendència política
des del restabliment de la
democràcia. La sala penal
del Suprem jutjarà els dotze acusats (l’exvicepresident de la Generalitat
Oriol Junqueras; els exconsellers Raül Romeva,
Jordi Turull, Josep Rull,
Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila; l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell; l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, actual diputat de
Junts per Catalunya, i el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart) a partir de dimarts de la setmana vinent, quan els nostres lectors i espectadors tindran
l’oportunitat de seguir, en
directe, les seves explicacions i les dels advocats.
Les penes que se’ls demanen van des dels 25 anys
per a Oriol Junqueras fins
als 7 anys per als exconsellers Santi Vila, Meritxell
Borràs i Carles Mundó.

Cuevillas i
Boye, entre
els analistes
d’excepció

El Punt Avui i El Punt
Avui TV comptaran els
dies de judici amb la
col·laboració d’un equip
d’advocats que analitzaran què ha passat en
cada sessió des d’un
punt de vista jurídic. Horacio Airaudo, Josep Maria Prat, Natàlia Frigola, Núria Angulo, Yago Aubanell i Jaume Rovira seran comentaristes habituals del judici. Un cop a la setmana, al diari i a El
Punt Avui TV, n’analitzaran la situació els advocats Jaume Alonso-Cuevillas i Gonzalo Boye.
També, cada setmana, un dels advocats que seran al Suprem ens donarà la seva opinió sobre
com s’està desenvolupant el cas.

Desplegament
Periodistes a
Madrid per
informar-ne
en directe

La nova imatge de ‘L’illa de Robinson’, que s’estrenarà dimarts vinent ■ J. SABATER

El nou plató de televisió a Barcelona, en marxa

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

Un equip de periodistes
del diari i la televisió del
grup seguiran a partir
de la setmana vinent el
judici en directe des de
Madrid, des de la mateixa sala del Suprem.
L’equip de periodistes, encapçalats pel representant del diari a Madrid, David Portabella, i
per la periodista especialitzada en informacions
judicials, Mayte Piulachs, informaran puntualment d’allò que passi a l’interior de la sala i, al final de la jornada, en faran també un balanç a El
Punt Avui TV. Altres periodistes seguiran també
el judici per donar-ne una altra visió, recollint les
frases i anècdotes més interessants del dia.

Paper, web i televisió
El diari, la
millor eina
per saber què
està passant

Coincidint amb l’estrena de
la nova imatge de L’illa de Robinson, El Punt Avui TV posarà en marxa la setmana vinent el nou plató a Barcelona, situat al carrer Roc Boro-

nat, 67. El plató està equipat
amb l’última tecnologia i
amb un total de tres càmeres robotitzades que es controlen des dels estudis centrals de l’emissora, situats a

Girona. El nou espai permetrà que els convidats puguin
intervenir en directe a les
tertúlies dels programes
que es facin des dels estudis
centrals.

El diari en paper es convertirà en la millor eina
per seguir amb calma
el que estarà passant a
Madrid. Tant en l’edició
de les deu de la nit (disponible en el web per als
subscriptors) com al diari de l’endemà, a banda
de la informació del dia, s’hi recollirà també un
resum de les seccions que es posin en marxa a la
televisió. Entre d’altres, es recollirà l’opinió sobre el cas de periodistes d’àmbit espanyol i internacional. En el web, el judici es podrà seguir en
directe, i els dies més rellevants, amb la secció
Minut a minut.

