P32,33

David Alegret. Tenor

Avui,
a les 21.00 h

NACIONAL

P6,7

“Caldria La comissió del
arriscar Parlament sobre la
més amb monarquia, al TC
Sánchez surt de nou al rescat del
cantants Pedro
rei i ja prepara un recurs per suspendre
d’aquí” cautelarment la comissió catalana

134495-1206361L

CULTURA

1,20€
DIJOUS · 14 de març del 2019. Any XLIV. Núm. 14937 - AVUI / Any XLI. Núm. 13807 - EL PUNT
NACIONAL

P8

Torra manté
els llaços grocs
DEFENSA · El president presenta l’escrit d’al·legacions, hi veu un nou intent de
censura a la llibertat d’expressió i posa en dubte la neutralitat de la Junta Electoral
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L’excap del Diplocat
nega despeses per l’1-O
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Tot un any de
record per a
Teresa Pàmies

El Barça ja és a quarts
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Coutinho celebra amb Messi el segon gol del Barça en la primera part ■ ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Els blaugrana golegen el Lió (5-1) novament liderats per Messi
Avui, a partir
de les 10 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 10 h
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El govern
manté per ara
els llaços als
seus edificis

Presenta, al límit,
un recurs a la junta
electoral en què
l’acusa d’“absència
d’imparcialitat”

Sánchez,
al rescat
del rei

La Generalitat
vol gestionar
els trens
a l’aeroport

Territori ja ha
demanat a Foment
que iniciï la
tramitació i ha fet
l’encàrrec als FGC

Pedro Sánchez, darrere el
Borbó, el juny de l’any passat a
La Zarzuela ■ EFE / JAVIER LIZÓN

IMPUGNACIÓ · El president espanyol enviarà al Tribunal
Constitucional la creació de la comissió d’investigació del
Parlament sobre els excessos de la monarquia PRÀCTICA · És
el tercer recurs d’inconstitucionalitat del PSOE contra la cambra
Emili Bella
BARCELONA

Pedro Sánchez farà un últim favor a la corona abans
del 28-A i es tornarà a vestir d’escuder de Felip VI
per portar al Tribunal
Constitucional la creació
de la comissió d’investigació del Parlament sobre la
monarquia que van aprovar la setmana passada
Junts per Catalunya, ERC
els comuns i la CUP. Segons va avançar ahir El Periódico, el govern espanyol prepara un recurs davant l’alt tribunal per suspendre de manera cautelar i automàtica la iniciativa quan aquest l’admeti a
tràmit i ja ha encarregat al
Consell d’Estat un informe –preceptiu, però no
vinculant– que espera que
estigui llest abans de divendres perquè el pròxim
Consell de Ministres el formalitzi.
La Moncloa argumenta
que el Parlament només
pot abordar qüestions que
siguin competència de la
Generalitat. L’objecte de
la comissió és investigar
“les activitats delictives o
irregulars de persones vin-

Les frases

—————————————————————————————————

“Sánchez porta al TC
que es puguin destapar
les males activitats que
durant tants anys ha dut
a terme la monarquia”
Rut Ribas
DIPUTADA D’ERC
—————————————————————————————————

“Una monarquia
parlamentària ha
d’estar subjecta al
control dels seus
parlaments”
Lucas Ferro
DIPUTAT DE CATALUNYA EN COMÚ
—————————————————————————————————

“El règim del 78
s’autoprotegeix
i es blinda en una
institució opaca
i antidemocràtica”
CUP
TWITTER @CUPNACIONAL

culades a la família reial,
incloses les destinades a
forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans
empreses i multinacionals
fora de Catalunya després
de l’1-O”. El legislatiu pretén igualment abordar els
“presumptes comptes irregulars” del rei emèrit,

Joan Carles I, “a Suïssa i
d’altres paradisos fiscals a
nom de terceres persones”, a partir dels enregistraments de la seva amiga
íntima Corinna zu SaynWittgenstein.
Ciutadans, el PSC i el
subgrup del PP es van oposar a la iniciativa. El partit
de la cap de l’oposició, Inés
Arrimadas, va instar precisament Sánchez a fer
aquest pas, mentre que els
socialistes criticaven l’oportunitat de l’aprovació
de la comissió per la proximitat amb les eleccions espanyoles del 28-A.
Els impulsors de la investigació van denunciar
ahir la impugnació de Sánchez i van fer broma amb
el pretès republicanisme
del socialista. El portaveu
parlamentari de JxCat, Albert Batet, piulava: “La
monarquia no es toca...” El
diputat d’ERC que va defensar la creació de la comissió, Ruben Wagensberg, va repiular irònicament una piulada de Sánchez del 14 d’abril del
2014 que deia “Salut i República”, amb una imatge
del cartell d’un carrer dedicat a la proclamació de la

La moció sobre la monarquia que va passar el filtre del PP
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Parlament va aprovar el
juny del 2014 una moció amb
els vots d’ERC, ICV-EUiA i la
CUP que declarava que, a
conseqüència de l’abdicació
de Joan Carles I, s’hauria
d’haver convocat un referèndum sobre la possibilitat de la
restitució de la República o la

continuïtat de la monarquia,
“atès que les circumstàncies
polítiques que es donaven en
el moment de la promulgació
de la Constitució Espanyola
el 1978 estaven totalment
condicionades per la necessitat de superar la dictadura
franquista”. El text reclamava

un referèndum consultiu sobre el manteniment de la institució i va tirar endavant gràcies a les abstencions de CiU,
el PSC i Ciutadans. El PP hi va
votar en contra. En aquella
ocasió, el govern de Rajoy no
va considerar que la cambra
s’excedís i no ho va dur al TC.

Segona República Espanyola. Rut Ribas, parlamentària d’ERC, va lamentar que el president
espanyol intenti evitar
que es destapin “les males
activitats que tants anys
ha dut a terme la monarquia espanyola, com ara la
corrupció, el tràfic d’ar-

mes i moltes més”.
El diputat dels comuns
Lucas Ferro recordava que
una monarquia parlamentària ha d’estar subjecta al
control dels seus parlaments: “El mateix PSOE
que s’alia amb el PP i Cs en
cada filtració de [José Manuel] Villarejo per tapar la

corrupció de la Casa del
Rei, s’alia ara amb el TC
per blindar la seva opacitat
per sentència ferma. Quina vergonya.”
Al seu torn, la CUP
constatava que “el règim
del 78 s’autoprotegeix i es
blinda en una institució
opaca, antidemocràtica,
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L’APUNT

Puigdemont
apuja l’aposta
Òscar Palau

Per alguns serà un “cop d’efecte” i una altra “jugada
mestra”; d’altres ho troben una atzagaiada electoralista
o un relat producte del wishful thinking, i uns altres se
n’han rigut i han titllat el president de “mentider compulsiu” en amunt. La promesa de Puigdemont de tornar
gràcies a la immunitat que li donaria ser elegit eurodiputat, amb una finestra en què fins i tot podria ser reinves-

tit al Parlament, no ha deixat ningú indiferent, i tornarà a
flotar en l’ambient els pròxims mesos. Quina és la seva
intenció real? Tornar de veritat? Només marejar la perdiu? Burxar per posar de nou en escac l’ordenament espanyol? Passar la pilota a Europa? Sigui el que sigui,
l’aposta està més pensada del que sembla. I ningú es
pot atrevir a assegurar què passarà...

El Parlament, amb
el vot de Cs, fa una
crida a vetar Vox
a S’aprova per unanimitat una proposta socialista per

evitar que l’extrema dreta condicioni governs i polítiques

Els diputats del PSC Marta Moreta i Ferran Pedret, en una sessió de la CAI ■ EL PUNT AVUI

Emma Ansola
BARCELONA

patriarcal i jeràrquica; règim del 78 en estat pur.”
No és la primera vegada
que Sánchez surt al rescat
de la corona. Va fer el mateix amb la reprovació de
Felip VI feta per la cambra
l’octubre passat, quan feia
un any del discurs aporellista del monarca del 3-O.
En aquella ocasió, el Parlament va condemnar la posició de Felip VI en el conflicte amb Catalunya i va
apostar per “l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia”, amb els vots de
JxCat, ERC i els comuns.
La CUP es va abstenir.
Aleshores, Sánchez va rebre una galleda d’aigua freda, ja que el Consell d’Estat
no va veure base legal per

impugnar la reprovació.
Tanmateix, com que el dictamen no era vinculant, va
tirar pel dret igualment i
ho va deixar en mans del
tribunal. El màxim òrgan
consultiu espanyol va argumentar que es tractava
—————————————————————————————————

El Consell d’Estat
no va veure base
legal per impugnar
la reprovació del rei
—————————————————————————————————

d’una declaració política i
que la cambra té “capacitat per expressar la seva
disconformitat” sobre l’actuació del Borbó.
La primera impugnació
de Sánchez, al més pur estil Mariano Rajoy, va ser el

juliol de l’any passat, el mes
següent d’accedir al poder,
quan va enviar al TC la ratificació de la declaració sobiranista del novembre del
2015. Segons La Moncloa,
el nou recurs d’inconstitucionalitat es basa en els
mateixos motius que van
portar el govern espanyol a
impugnar la reprovació del
rei i la moció del 2018.
El gabinet de Sánchez
incorporarà al recurs la petició perquè s’apliqui l’article 161.2 de la Constitució,
que comporta la suspensió
automàtica de les lleis o decisions impugnades per
l’executiu espanyol en el
moment en què el TC admeti a tràmit l’escrit, per
un període inicial de cinc
mesos. ■

La cambra catalana es va
convertir ahir en un dels
primers parlaments a
aprovar una proposta per
fer front a l’extrema dreta
dins de les institucions.
L’impulsor de la iniciativa
va ser el PSC presentant
una proposta de resolució
que es va debatre i aprovar
per unanimitat en la comissió d’Afers Internacionals. La votació va tenir el
vot favorable de Ciutadans, malgrat que un dels
dos punts del text feia referència a “impedir democràticament que les formacions d’extrema dreta
condicionin la formació de
governs o el disseny i la implementació de les polítiques públiques”, una condició que contravé l’actuació de Cs a la Junta d’Andalusia, on la formació taronja governa gràcies a un
pacte amb el PP i el suport
de Vox. De fet, el grup proposant va recordar que
l’auge de l’extrema dreta

La frase

—————————————————————————————————

“Cal una reacció
contundent de les
forces democràtiques
per prevenir l’eclosió
de l’ou de la serp”
Ferran Pedret
DIPUTAT DEL PSC

és una “realitat del present” i va fer una crida a
combatre els “pseudoarguments” i les “idees falses”. De fet, el text de la iniciativa lamenta que després de les eleccions d’Andalusia l’extrema dreta,
en al·lusió a Vox, “tingui
presència institucional”.
El diputat Ferran Pedret va ser l’encarregat de
defensar la proposta davant l’auge de l’extrema
dreta que “ens retrotreu a
temps passats”. En aquest
sentit, el text de la proposta també inclou instar el
govern de la Generalitat a
augmentar els esforços
dedicats a les polítiques

públiques destinades a la
prevenció de la xenofòbia,
el racisme, l’antisemitisme, la islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia,
l’homofòbia, el masclisme
o qualsevol altre actitud
que tingui a veure amb la
discriminació a col·lectius
vulnerables.
Durant el debat hi va
haver fortes discrepàncies
amb el diputat de Cs Ignacio Martín Blanco, quan
aquest va acusar el president de la Generalitat,
Quim Torra, d’haver redactat uns texts amb contingut “xenòfob” i “racista” i va carregar contra
JxCat i ERC per haver-lo
investit, per la qual cosa
els va fer partícips d’aquesta “xenofòbia”. Els diputats Teresa Pallarès
(JxCat) i Bernat Soler
(ERC) van reclamar al diputat de Cs que retirés els
comentaris i que no constessin en l’acta, però Martín Blanco s’hi va refermar. JxCat i ERC estudien
presentar una queixa formal a la mesa. ■
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tejada pel president Torra
en l’al·legació adverteix,
d’una banda, de la impossibilitat tècnica de complir
l’ordre perquè existeixen
nombrosos edificis públics
a tot Catalunya on es presten serveis propis de la Generalitat que poden no ser
de la seva titularitat o que
no els gestionin i, de l’altra,
que té el deure de respectar “el dret fonamental a la
llibertat d’expressió reconeguda als empleats públics”.

L’edifici dels serveis de la Generalitat a Girona tenia penjada ahir la pancarta amb llaços grocs en què es reclama la llibertat dels presos i exiliats ■ JOAN SABATER

Torra deixa els llaços i acusa la
Junta Electoral de ser parcial
a Demana que l’ordre no tingui efecte perquè no es pot complir i ha de respectar la llibertat d’expressió
dels empleats públics a Li retreu que donar la raó a qui vol treure els símbols no és neutral
Jordi Alemany
BARCELONA

Els llaços grocs i les estelades en edificis públics de la
Generalitat no es toquen,
de moment. Aquesta va
ser la resposta “combativa” a l’ordre de retirada de
llaços grocs i estelades de
la Junta Electoral Central
(JEC), a demanda de Cs,
que va anar acompanyada
d’un escrit de recurs a l’organisme de l’administració electoral, gairebé al límit de les 48 hores de marge que li donava, en què,
després d’acusar-la d’una
“absència
d’imparcialitat”, li demana que reconsideri la decisió que va dictar dilluns.
L’escrit del president de
la Generalitat, dividit en
tres punts, argumenta
d’entrada que l’estelada
està reconeguda com “un
símbol que representa un
anhel de llibertat i una reivindicació democràtica,
legítima, legal i no violenta” per una resolució aprovada al Parlament el 29 de

gener i publicada al BOP el
10 de febrer del 2014, que
no ha estat qüestionada
mai administrativament
ni jurídica. Per això entén
que l’atribució de “símbol
partidista” que li fa la junta
és una “interpretació subjectiva” que contradiu la
resolució parlamentària i
que no es correspon amb la
realitat ni amb la voluntat
popular. En el segon punt,
fent referència als llaços
grocs, censura a la JEC
que, “lluny de mantenir la
neutralitat política”, doni
la raó i el reconeixement
als ideals dels “partits que
han atacat sistemàticament” i que han incentivat
la retirada dels llaços des
de fa més d’un any. I en
aquest sentit li recorda
que el Parlament també va
refusar per majoria absoluta, el 21 de juny del
2018, dues proposicions
de llei per treure els llaços
de l’espai públic i les institucions, un fet que és una
“posició clara” a favor de la
“llibertat d’expressió”.
La tercera qüestió plan-

Les frases

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

“Tinc el deure de
respectar el dret
fonamental a la llibertat
d’expressió dels
empleats públics”

“Els llaços es trauran
i desapareixeran,
i segurament
s’imposarà una
sanció a Torra”

“Si Torra no compleix,
anirem a la fiscalia a
exigir que retirin els
llaços grocs de tots
els carrers i places”

Quim Torra

Dolores Delgado

Pablo Casado

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

MINISTRA DE JUSTÍCIA

PRESIDENT DEL PP

L’organisme electoral respondrà dilluns
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Junta Electoral Central
(JEC) es reunirà dilluns per
respondre a l’escrit de reconsideració que ahir els va enviar el president Torra, però
des de l’organisme indicaven
a l’ACN que això no implica la
paralització del termini de 48
hores que li van donar per retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics ni,
per tant, de les mesures sancionadores que pugui adoptar contra ell. La JEC ja advertia dimarts que no complir
l’ordre significava una infracció de les normes establertes
en la llei orgànica del règim

electoral general (Loreg) amb
sancions de 300 a 3.000 euros. Però l’organisme de l’administració electoral tampoc
actua d’ofici i només imposa
la multa si persisteixen les denúncies, com ja van anunciar
que seguirien fent Cs i el PP,
tot i que també pot optar per
traslladar el cas a la fiscalia si
considera que hi ha un delicte
de desobediència i, d’aquesta
manera, obrir la via penal.
La resolució de la JEC
adreçada al president de la
Generalitat només es referia
a la retirada d’estelades i llaços grocs en edificis públics

de la Generalitat en un termini de 48 hores en considerar
que eren símbols partidistes
usats per formacions electorals als comicis i que es podien considerar “propaganda
electoral”. En el cas del llaç
groc, perquè s’utilitza per “recordar dirigents o candidats
que pertanyen a formacions
que estan en situació de presó preventiva. En principi no
estava adreçada a altres administracions, com ara ajuntaments i diputacions, tot i
que el PP i Cs ja han traslladat
les denúncies a les juntes
electorals de zona.

Retirada i sanció
El president va comunicar
la decisió quan faltava un
quart d’hora per arribar a
les set de la tarda i malgrat
que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, assegurava des de Segòvia al
matí que “els llaços es
trauran i desapareixeran i
segurament se l’imposarà
una sanció”, en la línia de
l’expressat per altres ministres dimarts, com ara
Josep Borrell, que va assegurar que l’Estat espanyol
tenia els “instruments
apropiats” per fer-ho
complir.
També al matí, tant Cs
com el PP ja van anunciar
que, si no es feia efectiva
la retirada, portarien el
cas als tribunals. Des de
Cs el portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa,
deixava clar que, si Torra
no retirava els llaços grocs
“de bon grat”, instarien la
JEC i, si calia, els tribunals
a iniciar les accions “que
calguin” per fer complir la
llei. Cs també presentarà
una moció al ple del Parlament de la setmana que ve
en què condemna que el
govern “aprofiti” el seu domini sobre els edificis públics per convertir-los en
“aparadors de propaganda d’opcions polítiques separatistes”, ja que considera que “vulnera el principi de neutralitat política
que hauria de garantir tot
poder i autoritat pública
per garantir el caràcter
lliure, net i democràtic de
les eleccions”.
Per la seva banda, el
president del PP, Pablo
Casado, va advertir que, si
no es complia la retirada
de llaços no en els edificis
públics de la Generalitat,
sinó de “tots els carrers i
places” de Catalunya, ho
portarien a la fiscalia. El
popular hi va afegir que, si
sortia escollit president,
després del 28 d’abril no
farien falta ordres de retirada perquè no deixaran
que es posi “ni un sol llaç
groc”. ■
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L’excap del Diplocat nega
vincles i despeses per l’1-O
a Royo admet que van pagar 40.591 euros a “visitants internacionals” i que no eren “observadors
electorals” a La fiscal confon aquest consorci amb les delegacions exteriors de la Generalitat
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’ex-secretari general del
Diplocat, Albert Royo, no
es va acollir al seu dret a no
declarar –en estar investigat pel jutjat d’instrucció
13 de Barcelona, que cerca els organitzadors de
l’1-O– i la seva declaració
com a testimoni ahir, en el
judici contra els independentistes catalans al Tribunal Suprem, va evidenciar l’error dels investigadors de la Guàrdia Civil en
confondre aquest consorci publicoprivat –on hi ha
el Barça i La Caixa i que té
un 80% de capital públic,
va exposar– amb les tasques del Departament
d’Afers Exteriors, que dirigia Raül Romeva, i les delegacions exteriors. “L’activitat del Diplocat res té a
veure amb la Generalitat i
l’organització del referèndum. L’any 2017 vam fer
el mateix que el 2015 i el
2016”, repetia Royo, a les
preguntes de les tres acusacions.
La fiscal Consuelo Madrigal va reclamar a Royo
que aclarís tres despeses
del Diplocat, que s’inclouen en la suposada malversació de fons públics.
La més polèmica és la partida de 40.591 euros, en
concepte d’hotels i viatges
que el Diplocat va pagar a
“visitants internacionals”

Albert Royo, ex-secretari general del Diplocat, en la declaració com a testimoni, ahir al Suprem ■ ACN

perquè “analitzessin la
realitat catalana”, i va descartar que fossin “observadors electorals de l’1-O”.
Royo va detallar que sovint el Diplocat organitza
viatges d’experts a Catalunya, la majoria dels quals
són parlamentaris que
s’interessen per venir-hi i
que són presentats a gran
part dels grups polítics i
institucions. Pel que fa a
tasques d’observadors internacionals, Royo va indicar que mai les pot muntar
el país d’origen, i va citar

El fiscal insta al fals testimoni d’un càrrec de Difusió
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un dels moments de més
tensió d’ahir, en la setzena
sessió del judici al Suprem, va
ser quan el fiscal Ismael Moreno va posar en dubte les
respostes del responsable de
Difusió de la Generalitat, Jaume Mestre, quan aquest li responia que “no recordava” si la
directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals l’havia informat
que els cobraria dues factu-

res sobre un anunci de l’1-O, el
de les vies. Mestre va assegurar que no ho sabia, ja que la
campanya s’havia suspès.
L’exconseller de la Presidència, Jordi Turull, havia assegurat en el seu interrogatori que
es va emetre en l’espai gratuït
que té la Generalitat a TV3. La
inconcreció va provocar que
el president de la sala, Manuel
Marchena, llegís a Mestre la
definició del delicte de fals

testimoni, penat amb fins a
dos anys de presó. Mestre es
va mantenir ferm i el fiscal va
demanar deduir testimoni
contra ell, i denunciar-lo al jutjat de guàrdia. Marchena va
informar que la sala ho decidiria en sentència en valorar
les proves. Abans, Mestre va
explicar que van encarregar
dues campanyes de catalans
a l’exterior i de civisme, que, al
final, no es van pagar.

haver-ne organitzat a Costa Rica o el Marroc. Tant la
fiscal com l’advocada de
l’Estat van qüestionar que
els experts haguessin anat
a Catalunya, del 29 de setembre al 2 d’octubre, en
plena celebració de l’1-O, i
Royo va insistir que va donar-los “llibertat de moviments”, i que l’únic requisit va ser que s’entrevistessin amb representants
del govern català i amb el
delegat del govern espanyol a Catalunya.
Al final, hi va haver dos
equips d’experts: l’Election Expert Research
Team, encapçalat per Helena Catt, directora executiva de la Comissió Electoral de Nova Zelanda; i el de
la International Limited
Observation
Mission
(ILOM), liderat per l’exambaixador
holandès
Daan Everts. Segons les
acusacions, la Generalitat
els va presentar com a observadors internacionals
del referèndum.
El web del judici
La segona despesa qüestionada són els 54.030 euros
que es van donar perquè
l’expert Wim Kok exposés
el resultat de l’informe
científic, que després es va
retornar al Diplocat, ja que
el comunicador va acceptar una altra oferta. La tercera és per traduccions
d’articles a l’anglès en un
web, creat el 2014.
D’altra banda, el Suprem va informar ahir que
des de l’inici del judici hi ha
hagut 307.900 accessos al
web del Poder Judicial que
emet el judici en directe. La
sessió que va tenir-hi més
accessos (32.933) va ser la
primera amb les intervencions de les defenses. L’ordinador (49%) i el mòbil
(39%) són els dispositius
més usats. ■

El major Trapero assisteix avui
al Suprem amb drets d’acusat
Mayte Piulachs
BARCELONA

El major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero
ha de comparèixer avui, a
les onze del matí, al Tribunal Suprem per declarar
com a testimoni en la causa
contra els independentistes catalans. Trapero pot
acollir-se al dret de no de-

clarar o de respondre sols a
algunes de les parts perquè
està processat per rebel·lió
per l’1-O i pendent de judici
a l’Audiencia Nacional. La
seva defensa, exercida per
la penalista Olga Tubau, ha
mantingut el silenci i la prudència sobre què farà.
Inicialment, el major
—destituït pel 155 i que
després va refusar de tor-

nar a comandar la policia
catalana per la causa penal— havia acceptat de declarar com a testimoni, tal
com li havien demanat algunes defenses, com la del
president d’Òmnium. Ara,
la seva presència en el judici és de les més esperades,
sobretot després que els comandaments de la policia
espanyola, la Guàrdia Civil i

el coordinador policial de
l’1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los
Cobos, carreguessin durament contra ell i l’acusessin
d’haver planificat un dispositiu per no aturar l’1-O. Si
Trapero declara, les seves
afirmacions no haurien de
perjudicar-lo en el seu judici, segons fonts jurídiques
consultades. ■

Trapero saluda Pérez de los Cobos, coordinador policial de
l’1-O, en la junta de seguretat del setembre ■ ANDREU PUIG
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L’ILLA DE ROBINSON

GEMMA BUSQUETS

L’ENTREVISTA ELISENDA PALUZIE

“Anem a Madrid, on s’està
exercint l’opressió política”
Ferran Espada
a presidenta de l’Assemblea,
Elisenda Paluzie, va valorar
ahir a L’illa de Robinson
l’actualitat política.

L

En quin punt està l’organització
de la manifestació a Madrid?
S’estan acabant els detalls. Organitzar una manifestació és sempre una qüestió relativament
complexa, tot i que a l’ANC hi tenim experiència. Però aquest
cop és en una ciutat on no n’hem
organitzat cap. Tenim el suport
de col·lectius d’allà. La idea és
que el mateix missatge que donem aquí també el puguem donar allà, que és on s’està fent el
judici. I és anar-hi a dir que l’autodeterminació és un dret i que
no la podem convertir en delicte.
És una convocatòria molt transversal que inclou sindicats?
Aquesta manifestació clou el cicle
de manifestacions unitàries que
vam començar el dia d’inici del judici, que van continuar amb la de
Barcelona del 16 de febrer i que
van seguir el dia de la vaga del
21-F. Els actors que les hem organitzat en l’àmbit de Catalunya
són els grups parlamentaris

rellevant. Comptem que serà
una manifestació important. És
el símbol del que representa ferla a Madrid. La comparació més
adient seria amb la manifestació
que es va fer a Brussel·les el desembre del 2017; dimarts teníem 400 autocars plens. A
Brussel·les n’hi havia 216.
Com està veient el judici?
És desagradable veure com testimonis i acusats s’han de justificar de coses que no haurien d’estar judicialitzades, com ara el
dret d’autodeterminació. És un
judici polític. Des de l’Assemblea
volem convertir-lo en un altaveu
de denúncia; volem extreure’n
arguments que reforcin la nostra
causa de l’autodeterminació.

FOTO: JOAN SABATER

Junts per Catalunya, el grup republicà i la CUP, l’ANC i Òmnium. En el cas de Madrid, s’hi afegeixen un reguitzell de col·lectius, molts dels quals ja es van manifestar a la Plaza del Sol el dia
1-O per les càrregues policials.

Madrid és molt plural, però pot
haver-hi algun problema? Esperen alguna reacció hostil?
Comptem que no. Hi haurà servei d’ordre i la Delegació del Govern és la responsable de garantir la seguretat.

Numèricament no serà la més
important, però des d’una perspectiva simbòlica sí?
Sí, ens estem manifestant a la
capital de l’Estat que està exercint l’opressió política i és el lloc
on s’està fent aquest judici.

Quina xifra de participació es
consideraria important, tenint
en compte les problemàtiques
de logística que hi ha?
L’Assemblea té la tradició de no
donar xifres de les manifestacions. Però la xifra no és el més

Com veu l’independentisme el
període electoral?
No ens agafa gaire bé. Estem faltats d’una estratègia unitària
cap a la independència. Per a les
eleccions de fronts exteriors,
com ara les Corts espanyoles o el
Parlament Europeu, hauria anat
molt millor tenir una estratègia
unitària, sòlida i ben travada entre els partits independentistes i
que les eleccions fossin instrumentals. Malauradament, no
ens hi trobem. Estem sortint
d’un dol, el de la tardor del 2017.
No s’han acabat de refer les confiances polítiques i hi ha una lluita per l’hegemonia electoral; tot
això no hi ajuda. I això es reflecteix en la base independentista,
que està desconcertada. ■

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

Què és el fals
testimoni?

L’

advocada penalista
Natàlia Frigola va explicar ahir què és el fals testimoni, una acusació per al
responsable de difusió institucional de la Generalitat,
Jaume Mestre. “Considerem fals testimoni la persona que està mentint”, va detallar la lletrada Frigola.
L’advocada va assenyalar
que l’advertiment del jutge
Marchena a Mestre feia referència al fals testimoni
com el d’una “persona que
alteri la veritat amb reticències i intenti evadir preguntes, amb silencis”. Frigola va
recalcar que el Codi Penal
diferencia el que està mentint, al qual s’imposa una
pena més dura, i el que assenyalava Marchena, que
“no és el que menteix, sinó
el que evadeix la resposta”.
Per què Marchena no va
advertir altres testimonis
que negaven les càrregues
policials? “És difícil de respondre”, va dir Frigola. “Hi
havia testimonis que semblava que es podia induir
que evitaven determinades respostes.”
NATÀLIA
FRIGOLA

LA TERTÚLIA
“La manifestació a
Madrid serà clau. Per
demostrar el tarannà de
l’independentisme i
també la defensa de la
solució política”

“Torra pot incórrer en
un delicte de
desobediència amb els
llaços grocs”

MAGDA GREGORI

“Fins ara no s’ha pogut
provar cap delicte dels
més importants; des de
la malversació, a la
rebel·lió i la sedició”

Periodista i politòloga

“Hi ha una diferent vara
de mesurar quan són les
defenses o la fiscalia ”

ROGER HEREDIA

President del Banc d’ADN i
Desapareguts a la Guerra Civil

Arxiven la causa contra una alt
càrrec d’Ensenyament per l’1-O
Ò.P.J.
BARCELONA

El jutjat número 3 de Mollet ha arxivat la causa
oberta per desobediència
contra la que va ser directora territorial d’Ensenyament al Maresme i al Vallès Oriental Carmina Pinya, que era acusada d’haver facilitat el referèndum

de l’1-O. Pinya va ser denunciada pel director de
l’institut de Montmeló, Alberto Arcas, perquè aquell
dia el centre que dirigeix
va ser utilitzat com a collegi electoral sense el seu
consentiment. Després de
més d’un any de periple judicial al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i
fins i tot a l’Audiencia Na-

cional, la jutgessa ha decretat el sobreseïment
provisional de la causa
perquè considera que “no
hi ha indicis sòlids ni suficients” per acusar Pinya
de desobediència.
Arcas havia denunciat
que la directora territorial, superior jeràrquica
seva, li havia demanat les
claus i la contrasenya de

l’alarma del centre els dies
anteriors a l’1-O, però després va ser incapaç de precisar a la policia qui havia
obert l’institut aquell dia
ni qui hi va ser durant el
cap de setmana, perquè hi
ha molta gent que en té
clau: tots els professors, la
policia local, l’Ajuntament
i el personal de neteja. La
interlocutòria
judicial

Carmina Pinya, exdirectora
territorial ■ L.M. / ARXIU

constata que el dia 1 a tres
quarts de nou del matí hi
havia tres-centes persones vora el centre, que els
Mossos no van poder tancar pel rebuig dels concentrats i el perill de provocar
aldarulls i que no es va trobar cap testimoni de qui
havia obert. A més, els dies
previs a l’1-O la llavors consellera d’Ensenyament,
Clara Ponsatí, va assumir
personalment totes les
competències per tal que
tots els centres educatius
catalans durant aquell cap
de setmana fossin responsabilitat directa i exclusiva d’ella. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2019

PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Mirant Puigdemont amb ira
La candidatura de Puigdemont ha irritat alguns mitjans. Per a Libertad
Digital, els tribunals s’haurien d’haver avançat per frenar el president.
Okdiario, en la mateixa línia, insta el
Suprem a aturar les candidatures de
tots els presos polítics. A l’Ideal llegim: “És obscè que Puigdemont irrompi enmig del judici” i se l’acusa de
“xantatgista”. Fernando Jauregui es
lamenta a El Diario de León que passi
el que passi “l’escàndol està servit”. El
Periódico acusa el president de falsari. L’Ideal Gallego pronostica que s’estimbarà, i per La Razón sabem que el
propòsit de Puigdemont és “deslegitimar” Espanya.

La mesa del Parlament, durant la reunió d’ahir ■ ACN

El Parlament, amb
Forcadell un any
després d’entrar
a la presó
a Aprova dedicar-li un homenatge
institucional a Torrent busca consens

per renovar els òrgans pendents
Si no tens arguments,
parla dels nazis

La contradicció central
de Ciudadanos

L’afer del Fairy encara
dona molt de joc

Després de parlar de l’Alemanya
nazi, Amador Pérez escriu: “L’independentisme català s’assembla
als moviments totalitaris que per
aconseguir els seus objectius pretenen organitzar les masses.”

Julia Navarro es lamenta de l’actitud de Ciudadanos: “No es pot clamar contra pactar amb els independentistes i després no donar
opció que el PSOE no tingui altra
sortida que pactar amb ells.”

Sobre el desenvolupament del judici i la declaració de Millo, Matías
Vallés escriu: “El Suprem, inútil
per aclarir l’embolic de les hipoteques, potser seria més solvent en
l’anàlisi del rentavaixelles.”

Periodisme d’investigació

Ara resulta que, per pagar la factura de
l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas, Puigdemont ha imposat que sigui diputat al
Congrés d’Espanya. Això és el mateix
que dir que els diputats no fan cap feina i
només paren la mà. Un altre “esperpèntic capítol de l’independentisme català”,
diu OKdiario, el mitjà d’Eduardo Inda.

Un acudit que és una fotografia exacta
Llegint la premsa escrita o pensada des de Madrid es podia creure
que el judici contra els presos polítics seria bufar i fer ampolles,
perquè les coses estaven prou clares. Després, a l’hora de presentar les proves documentals s’ha vist que no era així. Ara, qui corre
el risc de quedar desprestigiada és la justícia espanyola. Així ho
veu l’il·lustrador Santy a La Opinión.

Ò.P.J.
BARCELONA

El Parlament dedicarà un
acte institucional d’homenatge a la seva expresidenta Carme Forcadell, que
s’estendrà als altres diputats jutjats aquests dies
per rebel·lió, amb motiu
del primer aniversari del
seu empresonament. Així
ho va decidir ahir la majoria independentista de la
mesa, a proposta del mateix president, Roger Torrent, si bé de moment encara se’n coneixen pocs
detalls. De fet, no hi ha ni
tan sols una data tancada,
ja que l’aniversari es compleix el 23 de març, que serà un dissabte, i es buscarà
un dia al voltant d’aquell.
La mesa també va donar
tràmit ahir al decret de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
Precisament, la setmana vinent, el 20 i 21 de
març, hi haurà ple ordinari, del qual ahir es va aprovar l’ordre del dia en junta
de portaveus. La sessió farà els debats de totalitat
del projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-

discriminació i de la proposició de llei de protecció
d’oliveres monumentals,
presentada pel PSC-Units
per Avançar, grup que
ahir va demanar a JxCat i
ERC que retirin l’esmena
a la totalitat que hi tenen
presentada. Durant la sessió es farà així mateix el
debat de l’informe del Síndic de Greuges corresponent al 2018, que ja es va
presentar ahir a la tarda
en comissió, tot i que Rafael Ribó ja està en funcions, després que el seu
mandat de nou anys expirés tot just l’1 de març.
Renovacions pendents
Al llarg d’aquest matí, precisament, el president,
Roger Torrent, es reunirà
amb tots els grups i subgrups parlamentaris, tal
com feia mesos que tenien
pendent, amb l’objectiu de
buscar consensos i fórmules per abordar la renovació d’aquesta figura i de tot
un altre reguitzell d’òrgans que depenen de la
cambra i que tenen membres que han renunciat o
que tenen el mandat ja caducat. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES

“Hem organitzat sempre

visites internacionals quan hi
ha hagut fets noticiables”
“El Diplocat no estava

involucrat en l’organització
del referèndum. La nostra
feina era explicar la realitat
de Catalunya”
“Mai hem donat honoraris a

observadors internacionals.
Mai hem contractat
observadors internacionals”
“Les delegacions exteriors
són part de la Generalitat. El
Diplocat és una entitat de
capital públic i privat. No
formava part del govern”
ALBERT ROYO MARINÉ
Exdirector general del Diplocat

119001-1206166L

Albert Royo alliçona la
fiscalia sobre el Diplocat

Els cognoms catalans,
assignatura pendent

Consuelo Madrigal, exfiscal general de l’Estat amb
el PP, potser tenia al cap l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dient, sorneguerament, allò de “Diplocat en liquidassió...”, perquè,
en el seu interrogatori a l’exdirector general del
consorci diplomàtic, Albert Royo Mariné, atribuïa a l’entitat un
paper que no va tenir en cap moment en el procés. Royo Mariné
li va deixar ben clar en les respostes a les insistents preguntes
de Madrigal. Que el Diplocat no és una entitat del govern, que és
un organisme publicoprivat i que no rebia instruccions de la
Generalitat. Tota una lliçó de diplomàcia de Royo Mariné.

Els fiscals i el president del tribunal continuen
sense fer cap mena d’esforç per pronunciar mínimament bé els cognoms catalans d’alguns dels
testimonis i de les persones que són esmentades
en els interrogatoris. Ahir mateix, el fiscal Jaime
Moreno es va ben lluir alhora de pronunciar cognoms com Llorach (va dir Llorax), Guix (va dir Gis) o Genovés (va dir Jenovés). Un dels moments més surrealistes va ser, però, quan el
responsable de Difusió de la Generalitat va parlar d’una interlocutora seva de nom Rosa (amb “s” sonora). Tot seguit, Moreno
no va dubtar a anomenar-la “Rossa”. Ni el més mínim esforç.

L’ANÈCDOTA

EL MOMENT DE TENSIÓ

LA SESSIÓ D’AVUI

Els presos van poder estar a
la sala del Suprem durant la
llarga pausa de dimarts

El fiscal i Marchena
intimiden Mestre

La incògnita de Trapero i la
previsible negativa a
declarar d’altres testimonis

Els presos polítics catalans van poder
estar-se a la sala del Suprem que tenen
habilitada diàriament durant la llarga
pausa d’aquest dimarts passat entre la
sessió matinal, que es va acabar molt
aviat, cap a 2/4 d’11, i la de tarda, que va
començar a les 4. D’aquesta manera es
va evitar el seu trasllat als calabossos de
l’Audiencia Nacional, com passa sovint
en altres judicis. De fet, des de fa alguns
dies els presos ja no passen per aquestes
cel·les a l’Audiencia, al contrari dels primers dies, i són conduïts directament al
Suprem. Això permet que puguin sortir
més tard dels respectius centres penitenciaris. Pel que fa a la sessió d’ahir,
que es va acabar a 2/4 de 2, els presos
van poder dinar a la sala que tenen al tribunal abans de ser traslladats a Alcalà
Meco i a Soto del Real.

Jaume Mestre,
responsable de
Difusió de la Generalitat, va rebre una forta
pressió durant el
seu interrogatori
per part del fiscal
Jaime Moreno i el
president del tribunal,
Manuel
El fiscal Jaime
Marchena.
Moreno. ■ EFE
Aquest li va recordar que no havia de mentir i, sobretot,
no faltar a la veritat. Moreno, amb el camí obert, va demanar que l’investiguessin per fals testimoni. Moreno creu que
Mestre va mentir quan va dir que no havia parlat amb Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA.

La sessió d’avui tindrà com a protagonista el major dels Mossos, Josep Lluís
Trapero, citat a declarar a les 11 del matí, amb la incògnita de si refusarà de ferho (està pendent de judici a l’Audiencia
Nacional i en té el dret) o si, pel contrari,
decidirà declarar igualment. Abans que
Trapero estan citats l’exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana Antoni Molons i l’exdirectora de serveis de Presència Teresa Prohias, que previsiblement
rebutjaran de declarar, i l’exsubsecretari d’estat d’Hisenda Felipe Martínez Rico, que sí que ho farà. Altres testimonis
del dia, que tot fa pensar que tampoc declararan perquè estan investigats en altres processos, són el jutge Santiago Vidal, el funcionari de Treball, David Badal, i l’excomissionat per a la transició
nacional Carles Viver Pi-Sunyer.
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ERC i Sobiranistes negocien
un acord també a Barcelona
a Tancada la llista al Congrés amb Joan Josep Nuet a les files republicanes, ERC vol un tàndem de
Maragall amb Alamany a EUiA ratifica l’acord amb Catalunya en Comú en contra del pas de Nuet
Xavier Miró
BARCELONA

ERC i la plataforma Sobiranistes, sorgida al si de
Catalunya en Comú, negocien un acord global que
aniria més enllà del Congrés i que podria portar
Elisenda Alamany a fer
tàndem amb Ernest Maragall a Barcelona. Seria el
pas culminant per escenificar un acord estratègic
d’ERC amb els crítics de
Catalunya en Comú després que el diputat d’aquesta formació, Joan Josep Nuet, ja ha acordat
anar en un dels primers
cinc llocs de la llista que
encapçala Oriol Junqueras a les eleccions del 28-A
al Congrés dels Diputats.
Fonts de totes dues formacions confirmen la negociació, però adverteixen
que res està tancat i des
del nou partit d’Alamany,
Nova, es vol deixar clar
que no hi haurà integració
a la llista de Maragall si no
es tanca un acord estratègic global. De fet, en aquest

Joan Josep Nuet, diputat de Catalunya en Comú, anirà a les llistes d’ERC en les eleccions espanyoles ■ JOSEP LOSADA

camí, Nova està disposada
a fer gestos que visualitzin
l’inici d’un camí junts amb
ERC, però recelen de jugar
el paper protagonista d’Alamany si no es concreta
una estratègia comuna
pensant també en les futu-

res eleccions catalanes. La
confirmació de les negociacions arriba després
que s’hagi tancat la integració del diputat Joan Josep Nuet a la llista d’ERC al
Congrés. Alamany i Nuet
comparteixen Sobiranis-

tes, la plataforma crítica
del comuns, però l’acord
amb ERC s’ha negociat directament amb Nuet, líder de Comunistes, un
dels partits integrats a
EUiA. Tot i que Sobiranistes ha negociat i dona su-

port al pas de Nuet, fonts
de la plataforma defensen
que parlar de Barcelona
suposa una altra fase i un
compromís de fons que vagi més enllà de les llistes.
El pas de Nuet és resultat de la negociació pròpia

de Comunistes amb ERC.
L’encara diputat de Catalunya en Comú també és
coordinador
general
d’EUiA, que ahir al vespre
decidia mantenir el seu
acord amb Catalunya en
Comú per impulsar la llista liderada al Congrés per
Jaume Asens i integrada
també per Joan Mena, el
portaveu del partit i fins
ara company de militància
de Nuet a EUiA.
Aquesta formació integrada a Catalunya en Comú decidia ahir ratificar
l’aliança malgrat l’acord
del seu coordinador general, Joan Josep Nuet, amb
ERC. A més, EUiA aprovava donar suport explícit a
la candidatura a la revàlida de l’alcaldessa Ada Colau. El mateix Nuet anunciava a la militància que no
es tornarà a presentar al
càrrec de coordinador en
l’assemblea nacional que
la formació vol celebrar un
cop finalitzat el cicle electoral d’espanyoles, europees i municipals. A més,
Nuet avançava que podria
abandonar el càrrec abans
de l’assemblea.
Respecte al futur com a
diputat de Catalunya en
Com, aquesta formació no
preveia ahir prendre cap
decisió fins que ERC i el
mateix Nuet no confirmin
la seva integració a la llista
republicana, un extrem
que es podria fer públic
avui quan ERC ha d’aprovar definitivament les llistes al Congrés. ■

La crisi entre Poble Lliure
i la CUP, al consell polític
a El corrent ja ha

tancat un acord amb
Som Alternativa i
Pirates de Catalunya

Emma Ansola
BARCELONA

La CUP debatrà el seu futur polític en el consell nacional previst per dissabte
dia 23. Això inclou també
la relació amb Poble Lliure
després que aquesta última formació hagi decidit
explorar altres vies per
presentar-se a les eleccions al Congrés en contraposició al que van aprovar
els cupaires en assemblea
diumenge passat. Ara cal
esperar a conèixer quina

serà la decisió final de Poble Lliure, ja que el termini
per registrar-se acaba demà. Ahir a la nit la portaveu del partit, Mireia Caldés, va anunciar que s’havia tancat un acord amb
Som Alternativa –de l’exdiputat Albano Dante Fachin–i Pirates de Catalunya per presentar una llista conjunta, una entesa
que Pirates ha de ratificar
davant les bases.
La CUP i Poble Lliure
afronten l’enèsima sotragada, l’última va estar protagonitzada pel suport d’aquesta última formació,
hereva de l’històric Moviment de Defensa de la Terra (MDT), al Consell per la
República, liderat pel pre-

sident a l’exili, Carles Puigdemont. Tot i que aquesta
vegada la ruptura sembla
més factible si finalment
opten per fer llista el 28-A,
fonts de la formació cupaire treien importància a la
situació, si bé admetien
que la nova discrepància
formarà part del debat que
des de fa temps existeix en
el si de la candidatura per
establir un nou full de ruta i
definir una estratègia davant els diferents escenaris electorals, a més del seu
paper en les institucions.
“Ens estem repensant”, indiquen fonts cupaires, que
asseguren que la relació
amb Poble Lliure tampoc
serà un tema que es porti a
votació en el consell polític
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del dia 23. Tanmateix, “en
parlarem, està clar que és
un tema crucial”, hi afegeixen. La CUP va optar, en
l’últim consell polític del
dia 10 de març, per ser fidel
a les seves bases i als seus
orígens i destinar esforços
únicament a les eleccions

municipals
conscients,
d’altra banda, que amb
l’Estat espanyol no hi ha
res a negociar. La finta de
Poble Lliure a aquesta decisió, conjuntament amb
una política parlamentària
aigualida i uns resultats,
els del 21-D, que van deixar

la candidatura anticapitalista sense poder de decisió
enmig d’unes forces independentistes que cerquen
noves dreceres allunyades
de la desobediència i la unilateralitat, seran elements
a debatre en el pròxim consell polític. ■

