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tècnica

Trapero reivindica
ACCIÓ El major desvela al Suprem que la policia catalana
tenia un dispositiu per detenir el president i els consellers si
rebien l’ordre judicial 1-O Sosté que van complir el mandat i
que els cossos espanyols van abandonar el dispositiu conjunt
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra
van complir el mandat judicial del TSJC d’intentar
evitar el referèndum d’autodeterminació de l’1-O,
amb un dispositiu que fins
a l’últim moment la policia
espanyola i la Guàrdia Civil els va fer creure que era
“conjunt”, i davant un govern “que impulsava un
acte il·legal”, però que no
els va instar a trencar la legalitat. Són les dues premisses que el major dels
Mossos d’Esquadra, Josep
Lluís Trapero, va desbrossar ahir en la seva declaració com a testimoni i durant més de quatre hores,
en el judici al Tribunal Suprem.
Trapero va respondre a
totes les parts ferm i serè i
al costat de la seva advocada, Olga Tubau, per la seva
condició de processat per
rebel·lió a l’Audiencia Nacional gairebé pels mateixos fets que l’alt tribunal
jutja els dotze independentistes catalans. En cap
moment, la penalista, que
prenia apunts de tot, va
advertir-li que no respongués a alguna pregunta,
com a dret de defensa.
Trapero va reivindicar la
professionalitat del cos i
fins i tot va assegurar que
dos dies abans de la declaració d’independència del
27 de setembre de 2017, la
policia catalana havia planificat un dispositiu per
detenir el president Puigdemont i els consellers si
rebien un mandat judicials, que mai va arribar,
tot i que aquell dia va trucar i es va posar a disposi-

Les frases

—————————————————————————————————

“Ara serà culpa de la
Guàrdia Civil i de la
Policía Nacional que
fallés el dispositiu per
evitar l’1-O”
Javier Zaragoza

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM
—————————————————————————————————

“El binomi dels
Mossos als centres era
part d’un dispositiu
conjunt amb els tres
cossos policials”
Josep Lluís Trapero

MAJOR DELS MOSSOS D’ESQUADRA

ció del president del TSJC i
del fiscal superior.
La fiscalia no havia sollicitat l’interrogatori de
Trapero al Suprem, segurament perquè no li espatllés el seu relat violent i de
conxorxa dels Mossos
amb el govern de Puigdemont, en ser coneixedora
de les afirmacions del major en la causa que té oberta a l’Audiencia Nacional.
L’acusació popular del
partit d’ultradreta Vox sí
que havia sol·licitat la seva
declaració, com algunes
defenses. L’interrogatori
de l’advocat Javier Ortega
va ser tan erràtic que va
tancar la porta al fiscal Javier Zaragoza a preguntar
a Trapero què van exposar
als polítics en dues reunions de finals de setembre. Sí que li ho va poder
preguntar la defensa de
l’exconseller
d’Interior
sense les deduccions parcials que el fiscal fa en veu
alta a les sessions. “Vam
expressar-los la nostra
preocupació d’ordre públic i de seguretat ciutada-

na si dos milions de persones anaven a fer una acció
i 15.000 agents en el sentit
contrari”, va declarar el
major que van indicar al
president Carles Puigdemont, al vicepresident
Oriol Junqueras i al conseller Quim Forn. “Vam instar-los a complir la legalitat i que nosaltres no trencaríem la legalitat”, va insistir Trapero. “I què els
van respondre, els polítics?”, va preguntar-li el
penalista Xavier Melero.
“El president Puigdemont
ens va dir que féssim el que
havíem de fer”, va dir Trapero, resposta que és un
torpede al delicte de rebellió i al de grup criminal.
Front a De los Cobos
La “tensió” entre el cos
dels Mossos i el govern català era pública i publicada, i el major va recordar
que, de forma inusual, els
comandaments van fer un
comunicat en què expressaven el seu “malestar”
per declaracions de consellers, com les de Forn, en
les quals indicaven que la
policia catalana garantiria
la votació l’1-O. “Ho vam
considerar un punt irresponsable i així els ho vam
dir”, va sostenir el major
dels Mossos. Trapero també va sostenir que l’exconseller d’Interior Jordi Jané
va deixar el càrrec per la
seva “incomoditat, com
jo” davant la direcció política del govern.
Pel que fa a la manifestació massiva del 20 de setembre davant del Departament d’Economia, i criminalitzada per les acusacions, Trapero va lamentar que la Guàrdia Civil no

complís “la lleialtat entre
cossos” i no els alertés de la
vintena d’escorcolls arreu
de Catalunya. Va afegir
que aquell dia es van mobilitzar uns 300 agents de la
brigada mòbil, però que no
hi va haver incidents
greus més que un llançament d’ampolles d’aigua a
dos agents sense ferir-los.
Trapero va admetre haver
parlat amb el llavors president de l’ANC, Jordi Sànchez, però va insistir que
els mossos desplegats tenien com a interlocutors
els responsables de la

Guàrdia Civil a Economia.
Va explicar que va demanar a Sànchez que fes un
cordó amb voluntaris de
l’ANC per després fer un
cordó policial perquè sortís la comitiva judicial, però que no el van acabar de
realitzar perquè “van dir
que la comitiva judicial trigaria més perquè tenia
problemes per clonar els
ordinadors”.
I, de la lletrada de l’administració de justícia,
Montserrat del Toro, el
major va indicar que fins a
les cinc de la tarda que li va

trucar el president del
TSJC i després el magistrat que havia ordenat els
escorcolls no tenien clar
què volia fer la funcionària
i va demanar als seus
agents que li preguntessin
directament, i li van habilitar la sortida pel terrat en
no voler-ho fer pel carrer.
El major dels Mossos va
admetre al fiscal Zaragoza
que no va rebre de bon grat
que el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de
los Cobos, fos el coordinador dels tres cossos policials per escapçar l’1-O.
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L’APUNT

Ciutadans apunta
Emili Bella

Si s’han de treure tots els símbols que algú pot considerar partidistes dels edificis del govern durant la
campanya, que treguin també la bandera espanyola de
la façana del Palau de la Generalitat, ja que l’unionisme identifica el llaç groc amb uns partits i l’independentisme, la rojigualda amb uns altres. Si els llaços representen la reivindicació de la llibertat dels presos

polítics, l’estanquera significa tot el contrari. Els primers són llibertat d’expressió; la segona, repressió i
cadenes. Ciutadans només viu de la guerra de símbols, alimentat per una junta electoral integrada
per magistrats que alhora jutgen l’independentisme al Suprem. Ciutadans apunta i uns encaputxats
despengen amb violència el llaç de l’ajuntament.

a els Mossos
El major Trapero, amb la seva advocada,
Olga Tubau, en la seva declaració com a
testimoni, ahir al Suprem ■ EFE

“Era un comandament polític, no operatiu, i amb la
Guàrdia Civil i la Policía
Nacional tenim altres organismes per treballar
junts i així li ho vaig dir al
fiscal superior de Catalunya”, va declarar Trapero,
que en diversos cops va
rectificar el fiscal dient-li:
“Estava disconforme amb
el seu nomenament, però
vaig acceptar l’ordre.”
L’única falta que el fiscal Zaragoza va enxampar
a Trapero és quan va reconèixer que totes les instruccions del fiscal supe-

rior de Catalunya per aturar l’1-O, algunes d’elles
declarades secretes, les reenviava al llavors conseller
d’Interior Quim Forn. Una
suposada revelació de secrets necessària, com va
fer veure l’advocat Melero,
ja que les ordres de fiscalia
exigien disposar de més
agents i recursos, que requerien el vistiplau de la
direcció política del Departament d’Interior.
Trapero també va aclarir que el dispositiu Àgora
“era governatiu” i es va engegar a mitjan setembre

La magistrada Armas i el
fiscal Bañeres, protagonistes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per evidenciar la plena disposició del cos dels Mossos
d’Esquadra a complir les instruccions de la fiscalia, el major Josep Lluís Trapero va exposar al tribunal que en una
de les darreres instruccions
s’ordenava posar un perímetre a cent metres dels centres
de votació, i que van exposar
als responsables de la Fiscalia Superior de Catalunya els
problemes per executar-ho,
ja que caldrien uns 40.000
agents i buscaven solucions.
“El fiscal Bañeres hi era i se li
pot preguntar”, va declarar
Trapero al Suprem referint-se
a l’actual fiscal superior de
Catalunya. Del difunt fiscal
José María Romero de Tejada
va assegurar que va dir-li que
“era el fiscal general de l’Estat” qui qüestionava el primer
dispositiu dels Mossos, evidència que totes les ordres
venien de Madrid.
El major també va desvelar ahir que la magistrada del
TSJC, Mercedes de Armas,
que va fer la resolució en què
cessava les accions de la fiscalia vers l’1-O i agafava ella
les regnes, quan va donar-los
la part dispositiva de la resolució, el 27 de setembre, va
dir-los que des de llavors
Mossos, policia espanyola i
Guàrdia Civil tenien la matei-

xa potestat d’actuar per frenar el referèndum, i com que
no quedava clar, Trapero va indicar que li va comunicar, i
“ella va trencar la resolució i
ens va portar una nova part
dispositiva”. És per això que
tots podien actuar el cap de
setmana abans de l’1-O. “Segons els seus atestats, la
Guàrdia Civil i la policia van
anar a les escoles, i tots vam
veure actes lúdics, no actes
preparatoris de l’1-O”, va sostenir. Fins a l’ordre del TSJC,
Trapero va admetre un excés
de zel per exigir que la policia
catalana era la primera a actuar al territori i després sol·licitava el reforç dels altres cossos per l’1-O.
A més, Trapero també va
revelar: “la magistrada va dir
actuïn amb paciència, contenció i pau social”, i això és el que
va transmetre al cos. El major
va admetre que dies abans havia tingut una forta discussió
amb el coronel Diego Pérez de
los Cobos sobre l’ús de la força i que per això va delegar en
el comissari Ferran López les
reunions d’enllaç del dispositiu. Trapero, però, va desmentir De los Cobos que ell hagués
prioritzat la seguretat social al
mandat judicial. “Vam complir
el mandat judicial d’una forma
de fer les coses”, va cloure.

de 2017 arran de les mobilitzacions constants i “la
tensió entre grups antagònics”. El major va indicar
que la policia catalana
sempre va complir les ordres de la fiscalia i després
les de la magistrada del
TSJC, però va exposar que
mentre que els Mossos
van presentar el seu pla
d’actuació “la Guàrdia Civil només va portar un esborrany d’on eren al territori i la policia espanyola,
res”. Va repetir diversos
cops que el binomi de Mossos que van plantejar anar

a cada un dels 2.300 punts
de votació “era una primera part d’un dispositiu
conjunt amb els altres cossos”, però que de bon matí
van veure que la policia espanyola i la Guàrdia Civil
van decidir anar pel seu
compte, i a cops de porra.
“El dispositiu va implicar
el màxim esforç del cos”,
va sostenir Trapero, amb
7.850 agents. El balanç:
van tancar 24 centres, van
entrar en 110 més, i es van
endur 432 urnes, 90.000
paperetes i quatre ordinadors. ■

L’exdirectora de serveis de Presidència Teresa Prohias, en
la seva declaració com a testimoni al Suprem, ahir ■ ACN

Presidència
nega factures
pendents pel
referèndum
a L’exsecretària de serveis sosté que

hi ha una despesa compromesa, però
no amb Unipost ni amb la CCMA
M.P.
BARCELONA

L’exdirectora de serveis
del Departament de la
Presidència Teresa Prohias va declarar ahir al Suprem que no hi ha cap
“compromís de despesa”
ni amb Unipost ni amb la
Corporació Catalana de
Mitjans
Audiovisuals
(CCMA) en relació amb el
referèndum de l’1-O, perquè no hi havia cap “expedient de contractació”. Hi
va afegir que res es podia
fer fora del circuit i que des
del 15 de setembre del
2017 la Generalitat tenia
els comptes intervinguts.
Pel que fa a la campanya Civisme, va recordar
que va quedar “deserta” i
que només hi havia un expedient de contractació
per a la inserció en mitjans, que es va fer amb
“mitjans propis”. Prohias
va desvincular aquesta
campanya de l’anunci de
les vies del tren que es va

emetre a la CCMA. Hi va
afegir que la campanya del
registre de catalans a l’exterior es va facturar, però
no abonar. En concret,
l’actual directora de serveis de Polítiques Digitals
va admetre que aquesta
despesa “està compromesa”, però que els serveis jurídics van suspendre el pagament en saber que el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona investigava la campanya.
La fiscalia calcula la factura d’Unipost en uns
240.000 euros. Prohias va
dir que en va tenir coneixement en anar a declarar
a la Guàrdia Civil, i que
després va comprovar que
Unipost era l’adjudicatària d’un conveni marc amb
Presidència i van fer dos
contractes: un per 6.000
euros i un altre de 12.000,
per a “serveis postals habituals”. Pel que fa a la
CCMA, li reclama dues factures de 93.179 i 184.624,
descobertes el 2018. ■
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David
Portabella

LA CRÒNICA

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

‘Bueno, pues adiós’ a tot
E

l vocabulari taurí espanyol
flirteja amb el de la justícia
amb l’expressió “quedar-se
en jurisdicció”, que retrata quan el
toro no envesteix. Després que els
fiscals i els testimonis de l’acusació li infligissin estocades diàries
–amb permís del jutge Manuel
Marchena– per criminalitzar-lo
durant el judici al procés, el major
dels Mossos Josep Lluís Trapero
va demostrar que entre l’advocat i
el client és el client qui mana i es
va llançar a l’arena a tomba oberta
quan l’advocada Olga Tubau i el
fet d’estar acusat a l’Audiència li
desaconsellaven respondre. “Només pot dir-li «aquesta sí» o
«aquesta no»”, exigia Marchena a
Tubau, que va seure a la cadira del
costat de Trapero –que vestia de
paisà– i va viure in situ l’angoixa
pel defensat pensant en el moment present i en la causa que
l’espera a l’extrem oposat de la
plaça Vila de París.
Sense cap bri de por escènica i
amb mirada greu i veu ferma, el
major dels Mossos que va liderar
la resposta als atemptats del 17
d’agost del 2017 a Barcelona i
Cambrils i que inspira samarretes
amb el seu “Bueno, pues molt bé,
pues adiós” va descobrir aviat que
ni l’advocat de Vox Javier Ortega
Smith ni el fiscal Javier Zaragoza
estan entre els compradors de
cap edició de la samarreta, que
casualment era promocionada
ahir amb descomptes del 20% en
alguns webs durant les quatre hores i mitja de declaració. Amb la
llicència de ser Vox qui el citava,
Ortega Smith va ser indiscret. “Feia vostè ús del telèfon 62748...?”,
va etzibar recitant el número de
telèfon complet del testimoni en

El major Josep Lluís Trapero arribant ahir al Suprem amb l’advocada Olga Tubau ■ JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

un judici televisat. Però el menyspreu a la intimitat s’estén també
als Mossos d’Esquadra, que per a
Ortega són sempre “mozos” i “los
Mozos”.
En un judici a priori basat en el
repte de les acusacions a l’hora de
provar que hi ha un alçament violent en què els Mossos són assenyalats com a “organització criminal”, l’advocat de Vox va fer una
oda al teatre de l’absurd amb el
qüestionament del pacifisme passiu del cos. “Quants punts de votació van ser desocupats pels Mozos amb ús legítim de la força?”,
va inquirir Ortega convertint la falta de violència en indici de la rebel·lió violenta gràcies a fer els in-

terrogants amb cara de sospita.
Com que el cartell era de dia
gran, per l’equip fiscal va saltar al
camp Javier Zaragoza, bregat en
la lluita contra ETA i el narcotràfic,
a qui ara bull la sang quan veu el
major dels Mossos encorbatat.
Amb les ulleres a mitja asta per
mirar per sobre d’aquestes com si
fos un antiquari, Zaragoza s’adreçava a Trapero amb to inquisidor.
“Per què la convivència va ser collocada en un lloc fonamental?”, va
exigir-li Zaragoza, de la Unió Progressista de Fiscals, com si la pau
social fos delictiva. Trapero ja va
fer el primer retret al conseller de
l’Interior Joaquim Forn. “Al final és
un polític i hi havia un punt d’irres-

VIDRES MIRALLS

ponsabilitat”, va reprotxar Trapero
a Forn sense mirar-lo mai, ni a ell
ni a cap dels acusats.
Zaragoza va ser eclipsat aviat
per l’advocat de Forn, Xavier Mele————————————————————————————————————————

Trapero desfà la causa
revelant que arrestaria
el president amb qui el
2016 cantava havaneres
————————————————————————————————————————

ro, que volia saber què va fer Trapero el 27-O de la DUI. “El 27 d’octubre, el dia de la declaració
aquesta, a dos quarts de dues o
les dues, jo truco al fiscal superior
de Catalunya i al president del

TSJC. I els dic per telèfon que el
cos està a disposició tant de la fiscalia com de l’òrgan judicial perquè havíem tingut coneixement
del que havia succeït al Parlament, desconeixíem la transcendència jurídica d’allò i quins delictes hi podia haver, però vèiem que
era una cosa que aparentment era
d’una certa gravetat. I ens posàvem a disposició especialment
per si ordenaven algun tipus d’acció, accions, per cert, que teníem
previstes des de dos dies abans”,
va dir. “Quines?”, va dir Melero. “La
detenció del president i dels consellers si evidentment se’ns ordenava, era el dispositiu que havíem
preparat”, va confessar el major. I
així va ser com Trapero va fer saber que la devoció a l’uniforme i
l’acatament constitucional l’hauria
portat fins i tot a l’extrem d’arrestar aquell president amb qui ell
cantava havaneres a Cadaqués
l’agost del 2016.
Tot i l’impacte polític, la lectura
judicial era la cara contrariada del
fiscal Zaragoza, que curiosament
no va citar Trapero de testimoni
perquè, segons les defenses, volia
que la sala assumís la versió del
coronel Diego Pérez de los Cobos i
que el tricorni impregnés la sentència sense escoltar allò dit per
Trapero. Com podia existir una organització criminal en l’alçament
si el cap policial de 17.000 homes i
dones armats s’oferia a detenir el
president?, és la qüestió que Trapero va deixar en l’aire ahir per a
frustració del fiscal. La sentència
sobre Trapero no es dirimirà pel
testimoni al Suprem sinó per
l’acusació a l’Audiència, però el
món de les samarretes viu la fi del
consens en la idolatria.

C/ Lepanto, 64 (a prop de la Renfe)

Des de 1953
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
XEVI SALA
LES FRASES

LA FRASE DEL DIA

“Els dies 29 i 30 els
Mossos van entrar a les
escoles on es feien
activitats. No hi van
trobar res, ni urnes ni
paperetes”

“Les

JOSEP LLUÍS TRAPERO

JOSEP LLUÍS TRAPERO

declaracions
polítiques [de Forn] tenien
un punt d’irresponsabilitat
que encaixava malament al
cos”

MAJOR DELS MOSSOS

“No existia cap comanda
de 200.000 euros a
Unipost i per tant no es
podia tramitar”

TERESA PROHIAS

EXDIRECTORA DE SERVEIS DE
PRESIDÈNCIA

MAJOR DELS MOSSOS

“Vam dir als guàrdies
civils que ens calia un
avís amb l’antelació
d’una hora per muntar el
cordó policial”

“Reconec que en algun
moment potser no vaig
fer servir les paraules més
correctes quan defensava
el cos”

“La idea conjunta és que
hi hagués un únic
dispositiu policial, no pas
tres, amb un binomi
d’agents a cada centre”

“Si haguéssim rebut
ordres judicials hi havia
accions previstes, com
ara detenir el president i
els consellers”

“No es podia fer cap
modificació de crèdit
amb la Generalitat
intervinguda”

JOSEP LLUÍS TRAPERO

JOSEP LLUÍS TRAPERO

JOSEP LLUÍS TRAPERO

JOSEP LLUÍS TRAPERO

EXDIRECTORA DE SERVEIS DE
PRESIDÈNCIA

MAJOR DELS MOSSOS

MAJOR DELS MOSSOS

MAJOR DELS MOSSOS

LA CARA I LA CREU

LA DECLARACIÓ

Posant a rega la fiscalia i
l’acusació particular

Joaquim Forn, poc
intervencionista

La frase del dia sens dubte va pronunciar-la
el president de la sala, Manuel Marchena,
quan va retreure a la fiscal Consuelo Madrigal: “És important que faci un esforç per centrar les preguntes per tal que tots plegats sapiguem de què estem parlant.” Marchena també va renyar Vox i després de deliberar va obligar la fiscalia a no
desbordar les preguntes que podia fer al major Trapero.

Expectació màxima. A les
11.14 el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero,
entrava a la sala amb vestit i corbata de civil i anunciava la intenció de declarar. En diferents moments, va situar l’exconseller d’Interior Joaquim
Forn al centre de la declaració. A diferència del seu

Però l’advocada de
Trapero, collada
Marchena va ser inflexible amb Olga Tubau,
l’advocada que va acompanyar el major dels
Mossos, Josep Lluís Trapero, durant la seva
declaració com a testimoni. Com que Trapero està investigat per l’Audiencia Nacional i
la declaració era voluntària, es va veure obligat a fer-la
sense cap assessorament de Tubau, que només podia
dir, literalment, “esta sí, esta no” a cada pregunta.

MAJOR DELS MOSSOS

predecessor, Jordi Jané,
va dir que no requeria
contínuament informes i
que no era un tècnic policial que pogués incidir en
els dispositius. També li
va retreure manifestacions polítiques “amb un
punt d’irresponsabilitat”
que encaixaven malament en l’ànim del cos.

TERESA PROHIAS

Josep Lluís Trapero, amb l’advocada Olga Tubau ■ EFE

L’INTERROGATORI

EL DESMENTIMENT

Bombardeig de preguntes a la recerca
de factures fantasma

S’afebleix la declaració de la lletrada
secretària judicial

L’exdirectora de Serveis de Presidència Teresa Prohias
va ser bombardejada amb preguntes destinades a buscar factures fantasma. Prohias va sobreviure intacta:
“l’única manera d’assumir despeses és amb un expedient de contractació, que no existia”, va insistir.

No, el terrat per on va ser evacuada la lletrada secretària
judicial Montserrat del Toro no era l’única sortida segura que se li va oferir. Trapero va deixar clar ahir que hauria tingut un cordó policial si avisava amb temps quan
acabés l’escorcoll al Departament d’Economia.

Marxa republicana a peu de la
Catalunya del Nord a Brussel·les
Redacció
TORTOSA

L’activista de les Terres de
l’Ebre, Rai López, farà una
marxa a peu de 1.200 quilòmetres entre Cervera de
la Marenda (la Catalunya
del Nord) i el Parlament
Europeu, a Brussel·les, per
“denunciar el judici polític”, per exigir la validació

del referèndum de l’1-O o
celebrar un nou referèndum avalat per la Unió Europea. El 24 de març començarà la primera etapa
des de Cervera de la Marenda amb la previsió de
fer recorreguts diaris de
trenta quilòmetres. Segons explica l’ACN, durant
un mes la ruta farà aturades a ciutats d’Europa que

han tingut una simbologia
important en la història de
Catalunya. Segons la planificació de la marxa, Rai López preveu arribar a París
durant la Setmana Santa i,
d’allà, dirigir-se cap a Waterloo, a Bèlgica, on confia
ser rebut per l’expresident
Carles Puigdemont i la resta de consellers exiliats a la
Casa de la República. Pos-

teriorment,
l’activista
ebrenc reprendrà l’itinerari fins a Brussel·les, on diu
que preveu quedar-se “indefinidament” davant de
l’eurocambra fins que
s’atenguin les reivindicacions de la iniciativa. Rai
López fa una crida a acompanyar-lo per trams o durant tot l’itinerari i ja avança que no estarà sol. ■

Eurodiputats a la cambra del Parlament Europeu, alguns
dels quals amb samarreta groga solidària ■ ACN
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L’ILLA DE ROBINSON

GISELA PLADEVEYA

L’ENTREVISTA MIREIA CALDÉS

LA TRUCADA

“Volem blindar
l’auge de
l’extrema dreta”

“Jurídicament, ens assisteix la raó”

FOTO: MANEL LLADÓ

Ferran Espada
oble Lliure està treballant en una candidatura
rupturista per concórrer a les eleccions espanyoles del 28 d’abril. Així ho explica la portaveu de
l’organització, Mireia Caldés. El partit es presentarà en
coalició amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya.
Volen concentrar el vot “nítidament d’esquerres” i
avançar en la construcció de la República catalana.

P

La CUP va decidir no concórrer als comicis generals.
Per quin motiu Poble Lliure, que és un dels col·lectius
que forma part de la CUP, ha optat per presentar-s’hi?
Prioritàriament, apostàvem perquè fos la Candidatura
d’Unitat Popular la que hi concorregués. Hauríem donat, evidentment, suport a la CUP, que és el nostre referent de masses en l’àmbit institucional. El dia 10, la seva
militància, i no pas Poble Lliure, és la que decideix no
presentar-se a les eleccions generals per centrar-nos en
les municipals. Aleshores, des de Poble Lliure vam convocar un consell nacional extraordinari d’urgència i vam
valorar que ens sentim responsables d’ocupar aquest espai polític. Alguns ens acusen d’oportunisme. Creiem
que cal una candidatura d’esquerres i rupturista al Congrés, on qualsevol pacte amb forces sobiranistes es basi
en el dret a l’autodeterminació, la llibertat dels presos
polítics catalans, el retorn dels exiliats i els drets socials.
No acaten la decisió que la CUP va prendre diumenge?
Per mi, aquest és un error de lectura. A la CUP no li pertoca decidir què fan o no les organitzacions que li donen
suport. En el seu consell polític, tampoc es va dir què ha
de fer la militància. No se’ls prohibeix presentar-se a
cap llista, votar, ni es donen indicacions sobre l’abstenció. L’únic que la CUP va decidir és no presentar-se a les
espanyoles com a CUP. És important deixar-ho clar.
Front Republicà serà el nom de la candidatura?
Encara no està decidit. Per nosaltres ara mateix és un
lema, més que un nom, tot i que respon al sentit de la
coalició. Un altre eix és fer un blindatge contra l’auge de
l’extrema dreta. Ens cal unitat d’acció, seguir avançant
cap a la ruptura amb aquest Estat opressor i autoritari.
I com queda la vinculació amb la CUP?
Des de Poble Lliure hi mantenim relacions fluides i diàries. Continuem apostant pel debat polític amb la CUP.
És amb la que volem seguir bastint aquesta unitat popular. No veiem un escenari d’escissió en cap cas.

L’

advocat Jaume Alonso-Cuevillas qualifica “d’impecable”la intervenció de Trapero al Suprem: “Ha declarat amb serenitat, rigor i meticulositat, desmuntant el relat
fictici de les acusacions.” El lletrat considera que el major
dels Mossos ha deixat clar que la policia catalana va desplegar un dispositiu tant el 20-S com l’1-O i que el cos sempre
obeiria els fiscals i els jutges. “No m’ha sorprès que digués
que els Mossos tenien un dispositiu preparat per si calia de-

tenir Puigdemont i els consellers. Trapero és un policia professional i democràtic, sap quina és la seva funció. Tot i la
sintonia o amistat que té amb Puigdemont, no dubtaria a
complir el seu deure.” L’advocat també afirma que si Puigdemont és escollit eurodiputat, tornarà a Catalunya: “Si l’Estat posa traves estrambòtiques, ho
batallarem. Jurídicament, ens assisteix la raó.”
JAUME ALONSO-CUEVILLAS
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La Junta Electoral ordena
treure el llaç i Colau obeeix
a La petició la va fer el president del PP, Alberto Fernández, i va tenir lloc després que un grup el
despengés de matinada i que es tornés a posar a Cs amenaça Quim Torra de dur-lo als tribunals
Jordi Alemany
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va fer retirar
ahir a la nit el llaç groc de la
façana de l’ajuntament
sense esgotar el termini de
dotze hores que li havia donat la Junta Electoral de
Zona a petició del PP. En
un comunicat, el consistori va assenyalar que el govern municipal havia demanat un informe al secretari general de l’Ajuntament i que el document
constata “l’obligació de retirar la simbologia” i de ferho “de manera immediata”, tal com va passar a les
eleccions del 21 de desembre. L’equip de Colau va
subratllar que vol “contribuir” a generar un clima de
debat electoral “serè i
constructiu” que tingui
lloc “en el terreny de la política i no en l’àmbit judicial”.
Unes hores abans i a petició del líder municipal del
PP, Alberto Fernández
Díaz, el president de l’orga-

nisme electoral de Barcelona, Jorge Vergara Aranda, va dictaminar la resolució seguint els criteris
imposats per la Junta Electoral Central (JEC) al president de la Generalitat,
Quim Torra, en considerar
que la col·locació de llaços,
pancartes o “banderes estelades” i altres símbols
són “un acte que vulnera
flagrantment la neutralitat de l’Ajuntament”.
Ahir al matí, l’Ajuntament havia tornat a posar
el llaç groc que un grup
d’encaputxats va treure a
quarts de dues de la matinada utilitzant un pal llarg
i enfrontant-se després
amb tres agents de la
Guàrdia Urbana, que el
van poder recuperar. El
grup d’ultradreta Los de
Artós va penjar l’acció a
Twitter i va fer una crida a
la gent perquè repeteixi
l’acció als municipis. També van intentar treure la
pancarta dels presos polítics i exiliats del Palau de la
Generalitat sense èxit.
El diputat de Cs al Con-

Llaços grocs i la cara dels presos polítics, ahir a la conselleria de Polítiques Digitals ■ J. LOSADA

grés i candidat a les eleccions espanyoles del 28
d’abril per Toledo, Juan
Carlos Girauta, va aprofitar aquest fet per advertir
des de la plaça de Sant Jaume el president Quim Torra que estaven estudiant
presentar “una denúncia a
la fiscalia, al jutjat de guàrdia o una querella” si no
complia el requeriment de

la JEC de retirar llaços
grocs i estelades dels edificis públics de la Generalitat. La formació taronja,
no va condemnar l’atac al
consistori i Girauta es va limitar a dir que la qüestió
és si “existeixen ordres de
protegir simbologia il·legal
per part dels polítics”, tot
preguntant directament a
Colau si havia donat “or-

dres” d’impedir-ho. Els
grups municipals del
PDeCAT i la CUP, en canvi, van demanar a l’Ajuntament que denunciï les persones que van retirar el
llaç, després que les identifiqués la Guàrdia Urbana.
El PDeCAT registrarà una
proposició amb aquesta
petició per debatre-ho a la
comissió de Presidència

de la setmana que ve.
Per la seva part, Cs tornaran a portar la setmana
vinent el debat sobre els
llaços grocs a la cambra catalana. Ahir van presentar
un segon escrit a la JEC
perquè ordeni al Departament d’Interior i als Mossos que retirin els símbols
“separatistes” i que, a més,
traslladi el cas a la fiscalia
per una possible “responsabilitat penal”. En l’escrit
també insten la junta a ordenar a les forces de seguretat de l’Estat perquè
“ajudin” en aquesta tasca.
Per contra, des de La
Moncloa, tant el ministre
de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, com la
ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero, tot i demanar a Torra que complís
l’ordre i recordar-li que podria tenir conseqüències,
es preferia “no anticipar
cap escenari” i esperar a
prendre cap decisió fins al
pronunciament dilluns de
la JEC en resposta a l’escrit enviat pel president de
la Generalitat. Torra lamentava des de Tarragona
l’atac dels encaputxats, i hi
afegia: “No volem viure
amb por i no renunciarem
a la llibertat d’expressió.”
Reiterava que no pensen
treure els llaços ni les estelades perquè aquesta “és
una altra vulneració de
l’Estat d’un dret essencial”, i va criticar Cs per
“passar-se la vida” presentant querelles i buscant la
crispació. ■

Òmnium Cultural
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Operació d’esterilització del nacionalisme”

JUDICI POPULAR · Pérez Royo augura la catàstrofe que significarà la sentència per a la justícia espanyola per l’“ús venjatiu del
dret” DESPROPÒSIT · Asens recorda que ha defensat clients a qui demanen menys anys per assassinat que als presos polítics
Emili Bella
SANTA COLOMA DE GRAMENET

D

arrere la persecució judicial dels dirigents
d’Òmnium Cultural i
l’ANC hi ha una operació d’esterilització del nacionalisme, segons va defensar ahir el
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla
Javier Pérez Royo en el primer
judici popular Jo Acuso de l’entitat que presideix Jordi Cuixart, a Santa Coloma de Gramenet, paral·lel al que s’està perpetrant al Suprem. “Per això s’estan acarnissant amb les dues
institucions representatives de

la societat civil catalana, més
que en els polítics que van prendre les decisions”, va argumentar. “Aquest és un cas d’ús venjatiu del dret. La catàstrofe està
garantida. Això al final acabarà
malament i malament per a
l’Estat espanyol; per a tots, però
per a l’administració de justícia
espanyola serà una catàstrofe”,
va advertir Pérez Royo. Malgrat
tot, el catedràtic considera que
el mateix Estat té molts dubtes
de l’eficàcia de l’operació, després de no haver sabut reaccionar a l’ascens de l’independentisme arran de la sentència de
l’Estatut. Pérez Royo va deixar
anar algunes frases lapidàries

La periodista de La República Sara Muñoz, moderant ahir el judici
popular d’Òmnium a Santa Coloma de Gramenet ■ JOSEP LOSADA

més, com “la sentència de l’Estatut dona la clau de la constitució territorial de l’Estat al PP i
contra això és contra el que hi
ha hagut una rebel·lió”.
Al seu costat, l’advocat Jaume Asens va lamentar que demanin per als presos polítics
“penes més altes que si haguessin assassinat algú”. Segons el
dirigent dels comuns, la fiscalia
està seguint la “plantilla basca”,
posant al mateix nivell la violència d’ETA i el pacífic 1-O. I l’exdiputada de la CUP Gabriela
Serra va denunciar que la finalitat del judici és atemorir, “dir a
la ciutadania, a tots els d’aquesta sala: ‹Aneu amb compte›” ■
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447
ANUNCI

L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació reguladora
de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 26 de febrer de 2019 (D2092/19):
(...)
Primer. MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Millora de les condicions geomètriques, drenatge
longitudinal i obres complementàries de la carretera BV-5106, del PK 8+100 al 10+360. TM Argentona”, d’acord amb la fonamentació que figura
a la part expositiva de la present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA
FINC

DADES AFECTATS
TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA

4

Artros Girona SL

Rústica

12

32

5

Pedro Gené Carbonell

Rústica

12

16

7
8

Francisco Teixidó Camps
Georgy Briling Lidia Salgous

Rústica
Rústica

23
12

33
42

10
11
14
15

Georgy Briling Lidia Salgous
Teixidó Inmobles SL
TEN-EQUS SA
Concepció Manso Ruaix
José Solé Balcells (Hereus)
Asunción Mir Valls
María Caridad Solé Ribas
Pablo Solé Ribas (Hereus)
José Lladó Güell
Georgy Briling Lidia Salgous
Carmen Giró Galilea
Francisco José Parés Puig
José M. Parés Puig
Jorge Parés Puig
José M. Puig Giró
Mercedes Puig Giró
Inés Puig Giró
Santiago Vílchez Puig
Mónica Vílchez Puig
Carmen Giró Galilea
Francisco José Parés Puig
José M. Parés Puig
Jorge Parés Puig
José M. Puig Giró
Mercedes Puig Giró
Inés Puig Giró
Santiago Vílchez Puig
Mónica Vílchez Puig
María Inmaculada
Plandolit Fornells
Teixidó Inmobles SL
Jaume Teixidó Pont

Rústica
Rústica
Rústica

12
12
12

15
35
46

Rústica
Rústica
Rústica

12
12
12

41
56
54

Rústica

12

13

17
18
20

21

22
23
24

FINC

1
2
3
6
9
12
13
16
19

Rústica

12

Rústica
Rústica
Rústica

DADES AFECTATS
TITULAR

SUBPARCEL·LA
a
b
h
a
b
a
f
g
a
a
--

---a
d
l
N
p

520,01
103,01
16,39
467,52
336,88
871,70
136,33
0,41

1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43,55

5364,68

QUALIFIC.
URBANÍST.
SNU improduct.
SNU improduct.
SNU matolls
SNU matolls
SNU Conreu secà
SNU improduct.
SNU improduct.
SNU pastures
SNU pastures
SNU improduct.
SNU Pinar per fusta

SNU Pinar per fusta
SNU improduct.
SNU Pinar per fusta
SNU Pinar per fusta
SNU Conreu secà
SNU improduct.
SNU matolls
SNU improduct.

b

494,56

0,00

82,04

229,26

SNU Horta regadiu

f

767,12

1,44

216,47

325,83

SNU Conreu secà

d

0,00
1.146,41
412,00

9,24
0,00
0,00

79,37
14,21
0,00

169,22
39,34
0,00

SNU Pastures
SNU matolls
SNU matolls

39

12
12
12

38
39
39

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA

Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament d’Argentona
Agència Catalana de l’Aigua
Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente
Ajuntament d’Argentona
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de l’Aigua

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
EXPROP.
EXPROP.
SERV.
OCUP. TEMP.
PAS (M2)
SERV. (M2)
VIALS (M2) SERV. (M2)
671,36
1,44
145,46
245,05
26,05
0,00
101,1
0,00
1536,38
1,44
119,40
203,52
414,74
0,00
233,48
0,00
1086,36
0,00
24,40
44,65
240,78
2,88
233,17
323,24
949,55
1,44
215,60
305,62
819,22
1,44
79,21
171,55
25,28
0,00
27,81
40,92

CESSIÓ
VIALS (M2)

Urbana
Urbana
Urbana
Rústica
Rústica

78144
78144
83153
12
12

33
01
14
9014
9010

21,88
3,59
420,63
7,42
1,91

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

12
12
12
12

59
9012
9015
9008

241,51
94,19
6,73
3,19

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
CESSIÓ
SERVIT. DE OCUP. TEMPSERVEIS PAS/AUTORITZ. SERVEIS/
2
(M2)
AUTORITZ.
(M )
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
5,73
12,85
__
__
__
1,44
__
__

41,70
44,82
__
__

QUALIFIC.
URBANÍST.
SUC Sòl sense edificar
SUC Sòl sense edificar
SUC Sòl sense edificar
SNU camí
SNU torrent

45,30
86,52
__
__

SNU pastures
SNU Camí
SNU Torrent
SNU Torrent

Segon. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació de béns i drets,
així com a l’Ajuntament d’Argentona.
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB).
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des
del dia següent al de la seva publicació.
Talment i com a conseqüència de la resolució 2092/19, es Convoca per a l’aixecament de l’Acta Prèvia a l’ocupació els titulars de les finques senyalades amb el núm. 11, 23 i 24, en relació amb l’expedient d’expropiació forçosa per procediment d’urgència dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres del projecte constructiu “Millora de les condicions geomètriques, drenatge longitudinal i obres complementàries de la carretera BV-5106, del PK 8+100 al 10+360. TM Argentona”, pel proper dia 18 de març de 2019 de 10:30 a 14:00 hores a l’ajuntament d’Argentona, tot
d’acord amb les formalitats de la vigent Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament.

FINC

11
23
24

DADES AFECTATS
TITULAR

Teixidó Inmobles SL
Teixidó Inmobles SL
Jaume Teixidó Pont

NATURALESA

DADES CADASTRALS
POLÍGON PARCEL·LA

Rústica
Rústica
Rústica

12
12
12

35
39
39

SUBPARCEL·LA

a

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)
819,22
1.146,41
412,00

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SERV. OCUP.
EXPROP.
SERV.
TEMP.
SERV. (M2)
PAS (M2)
SERV. (M2)
1,44
79,21
171,55
0,00
14,21
39,34
0,00
0,00
0,00

QUALIFIC.
URBANÍST.
SNU improduct.
SNU matolls
SNU matolls

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).
Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia, s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament, això no impedeix la possibilitat
de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.
Barcelona, 28 de febrer de 2019
El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta

ERC tanca l’acord
amb Sobiranistes i
situa Nuet de quatre
a Rufián i Telechea seguiran Junqueras en la llista al
Congrés a Els comuns suspenen el diputat de militància
Òscar Palau
BARCELONA

El diputat de Catalunya en
Comú i exmembre de la
mesa Joan Josep Nuet serà
el número quatre de la llista
d’ERC al Congrés. El consell nacional extraordinari
dels republicans –presidit
excepcionalment per Teresa Vallverdú, ja que el seu
president, Josep M. Jové,
era a Madrid citat com a
testimoni al judici del Suprem– va aprovar ahir al
vespre les llistes per a les
eleccions a Corts del 28
d’abril, a les quals concorreran en coalició amb els Sobiranistes escindits dels comuns, liderats per Elisenda
Alamany i l’encara coordinador general d’EUiA. La
plataforma té reservats
també els llocs 10, 15, 18,
23 i 28 de la llista per Barcelona. A la nit, l’executiva
dels comuns va suspendre
Nuet cautelarment de militància i li va obrir un expedient sancionador. Així
mateix, li va demanar que
entregui l’acta de diputat, i
va instar el grup parlamentari a iniciar el procediment per expulsar-lo. A
més, va retreure en un dur
comunicat que ERC negociï amb “trànsfugues”.
Amb Oriol Junqueras
com a candidat, de facto el
cap visible al Congrés i en
campanya serà Gabriel Rufián, que serà el segon i que
suposarà així una excepció
al criteri de llistes cremallera que té adoptat el partit.
La regidora igualadina Carolina Telechea, diputada a
Madrid des que al juny hi va
substituir l’ara consellera
Ester Capella, serà la primera dona i número tres, i
la jurista i activista social
brasilera Maria Dantas, serà la cinquena. El portaveu
adjunt al Parlament, Gerard Gómez del Moral, anirà darrere de sos, mentre
que Marta Rosique, de Jovent Republicà, i l’actual diputat Joan Capdevila seran
respectivament el set i vuit.
ERC va obtenir cinc dipu-

Nuet, en la presentació de Sobiranistes a l’octubre ■ O. DURAN

Via lliure al Front Republicà
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un 83% de la militància de
Pirates va donar ahir el vistiplau a la creació del Front Republicà, una candidatura que
configurarà amb Poble Lliure
i la plataforma Som Alternativa de l’exdiputat Albano Dante Fachin. La llista es presenta
avui amb l’objectiu de “bloquejar l’activitat parlamentària” a les Corts, segons va dir

ahir el coordinador de Pirates
a Catalunya, Enric Pineda. La
incorporació de Poble Lliure
transgredeix l’acord de la
CUP, que va rebutjar presentar-se a Madrid, i suposa un
daltabaix per a la formació,
que el dia 23 haurà d’afrontar
un debat per solucionar una
nova crisi en un moment en
què està afeblida. ■ E.A.

tats per Barcelona el 2016.
Un històric del Congrés
com és Joan Tardà, que ahir
va ser ovacionat pel consell
nacional, tanca honoríficament la llista en el lloc 31.
En les altres demarcacions, tret de l’anunciada
Montse Bassa, germana de
l’exconsellera a la presó Dolors Bassa, com a cap de llista a Girona, no hi ha grans
novetats. La seguirà Joan
Margall, ja diputat des del
juny al Congrés en el lloc de
l’ara consellera Teresa Jordà, amb la sociòloga Laia
Cañigueral de tres. A Tarragona encapçala de nou la
llista el sindicalista Jordi
Salvador i la segona és Norma Pujol, directora general
de Joventut. A Lleida també
repetirà Xavier Eritja al
capdavant, i la segona serà
la militant de Bellpuig Inés
Granollers.
Al Senat, a més de Raül
Romeva, per Barcelona repeteix Robert Masih com a

candidat i s’hi incorpora
l’ara diputada Ana Surra. A
Girona, Jordi Martí segueix
en el primer lloc i Elisenda
Pérez serà la segona. A Lleida, Sara Bailac encapçala la
llista, seguida de Miquel Caminal. I a Tarragona repeteixen Miquel Aubà i Laura
Castel.
Durant el consell nacional es va llegir una carta de
Junqueras en què va carregar sobretot contra un
PSOE que “no pot” presentar-se com l’antídot al tripartit de la dreta. “Sabem
que els últims anys no ha
dubtat a ser-ne còmplice
aprovant el 155 o intentant
un pacte amb Cs”, recordava. Junqueras justifica la
seva candidatura com “la
millor manera de no fer
efectiva la repressió” i de
denunciar el retrocés democràtic a l’Estat, i assegura que ERC surt “a guanyar
i a tenyir de groc el mapa de
Catalunya”. ■
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

La doble vara de mesurar
Mitjans que comparen alegrement
l’independentisme amb el nazisme
no toleren que Elsa Artadi invoqui
Anne Frank. “Ha superat totes les expectatives”, sentencia María Jesús
Cañizares, a Cronicaglobal. “La portaveu demostra ignorància i falta de
sensibilitat”, clama Fermín Bocos a
Atlántico. Sobre els llaços grocs, OKDiario exigeix la intervenció de la fiscalia general. Miquel Giménez, a Vozpopuli, es queixa que Catalunya està
envoltada de “lazis per tot arreu menys per una, que és la Guàrdia Civil”. I
El Periódico es queixa: “La llibertat
d’expressió es torna a utilitzar per
imposar l’independentisme.”

Ferran Mascarell, el dia que va presentar la seva candidatura
independent a l’alcaldia de Barcelona ■ JUANMA RAMOS

TOMÀS SERRANO / elespanol.com

Mascarell
s’incorpora a la
llista de Forn
per Barcelona
a L’encara delegat del govern a Madrid
ocuparà el número quatre a Confia en

una victòria “còmoda” de JxCat
J.R.
BARCELONA

Perverses intencions
dels catalans

L’afer de Ciudadanos
encara porta cua

Altres que s’estalviarien
el judici al Suprem

L’editorial alerta: “Els independentistes pretenen fer de les eleccions un instrument per provocar
la paràlisi de l’Estat. Cal estar instal·lat en el menyspreu a la democràcia per proposar-ho.”

Isaías Lafuente reflexiona sobre
la tupinada a Ciudadanos. “No pot
fer l’orni. Ha d’investigar el que va
passar, identificar qui, com i per
què, i informar els ciutadans, amb
minúscula.”

L’editorial conclou: “La realitat és
que les factures emeses per la
CCMA al Departament de Presidència, el titular del qual era Jordi
Turull, acrediten l’ús de fons públics per al referèndum.”

Un article dinàstic
L’expresident de la
Junta d’Extremadura Juan Carlos
Rodríguez Ibarra
fa al Diario de Sevilla, amb il·lustració de Rosell, una
abrandada defensa de la monarquia. “Els independentistes catalans
ataquen i tracten de passar per sobre la
Constitució de 1978, que disposa ... que
el rei és inviolable.” “L’aprovació d’una
comissió [d’investigació] no deixa de ser
una altra provocació i un nou intent de
soscavar la columna vertebral ... del sistema parlamentari.” Conclusió: val més dedicar el temps a “investigar els escàndols
de corrupció que hi ha hagut a la Comunitat Autònoma de Catalunya en 38 anys
de governs autonòmics”.

MANEL FONTDEVILA / eldiario.es

Campanya sense gastar-se un euro
Manel Fontdevila, a Eldiario.es, veu així la campanya gratuïta
que estan fent molts mitjans de comunicació a Vox, un partit que
no està representat, si més no amb aquest nom, al Congrés dels
Diputats. A La Voz de Galicia i La Razón, entre altres mitjans,
llegim reflexions sobre la catàstrofe que la irrupció d’aquesta formació pot representar per al vot de dretes.

L’encara delegat del govern a Madrid, Ferran
Mascarell, ha decidit finalment sumar-se a la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), que lidera
l’exconseller empresonat
Joaquim Forn. Mascarell
havia manifestat el mes de
desembre passat la seva
voluntat de concórrer,
com a independent, a les
eleccions municipals del
26 de maig. Ahir, en una
trobada amb periodistes,
va explicar que ha trobat
“prou sintonia” amb la
candidatura encapçalada
per Forn, amb qui s’ha reunit diverses vegades en els
últims temps, l’última vegada divendres a Soto del
Real. Tot i que Mascarell
no va voler parlar de llocs a
la llista, tot indica que ocuparà el número quatre,
darrere de Forn, Elsa Artadi i Neus Munté, com a
independent.
En una piulada a la xarxa social Twitter, Forn va
mostrar la seva satisfacció
per la decisió de Mascarell.
“Junts som més forts! Sumar talent és guanyar!
Unitat i projecte per posar
Barcelona al centre de
tot!”, va piular el perfil de
la xarxa social del candidat de JxCat.

En la seva compareixença, Mascarell, que
també és membre de la
Crida, va assegurar que
Barcelona s’està “empetitint” i que necessita “recuperar l’ambició” i la “capacitat de lideratge”. En
aquest sentit, va indicar
que la ciutat necessita que
a l’Ajuntament hi hagi una
majoria per poder “funcionar”. “No pot ser que la
ciutat faci deu anys que

La frase

—————————————————————————————————

“Barcelona s’està
empetitint i necessita
recuperar la capacitat
de lideratge”
Ferran Mascarell
DELEGAT DEL GOVERN A MADRID

discuteixi sobre el tramvia”, va indicar.
El delegat del govern a
Madrid es va mostrar confiat que JxCat pot “guanyar còmodament” les
eleccions municipals i va
destacar que vol fer de
Barcelona un “referent de
la democràcia” i potenciar
la recerca i la innovació
per posar fi als salaris baixos. “Intentarem demostrar que Barcelona pot ser
una altra cosa”, va sentenciar. ■

