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Cent dies després

El Punt Avui reuneix set parelles que es troben per primer cop des de l’inici de la crisi sanitària

Marina Llansana i Marcel Mauri

Gerard Quintana i Albert Pla

Pepa Plana i Marcel Gros

Joan Masdéu i Dídac Rocher

Esther Guerrero i Joan Lleonart

Desunió independentista Menys trànsit
i incidents
al suplicatori a Borràs
El Congrés avala
avui enviar la
portaveu de
JxCat al Suprem
i ERC i la CUP no
votaran res
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en la revetlla
recent més
tranquil·la

Tot i això, hi va haver
tres denúncies per
agressions sexuals i
una d’homòfoba
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Ada Parellada i Mercè Jubany
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Quim Torra i Carme Pla
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El TC prioritza
l’acatament a la
inviolabilitat
a Rebutja un recurs de súplica contra la declaració que

reprovava el rei i defensava el dret a l’autodeterminació
E.A.
BARCELONA

856763-1229366Q

El Tribunal Constitucional va rebutjar ahir per
unanimitat els recursos
de súplica dels membres
de la mesa del Parlament
Josep Costa i Eusebi
Campdepadrós i de 32 diputats més de Junts per
Catalunya contra l’anul·lació dels acords del màxim
òrgan de la cambra que admetien a tràmit una resolució sobre la monarquia i
la independència.
El Constitucional considera que la deducció de
testimoni de particulars

no vulnera la inviolabilitat
parlamentària dels membres de la mesa, que han
de garantir el compliment
de les resolucions de l’alt
tribunal. A més, considera
que els acords de la mesa
del 22 i el 29 d’octubre del
2019 incompleixen els
pronunciaments del TC,
perquè no haurien d’haver
admès a tràmit la proposta de resolució de resposta
a la sentència del Suprem
sobre l’1-O.
El 22 d’octubre la mesa
del Parlament va acceptar
tramitar una declaració
de Junts per Catalunya,
ERC i la CUP que, en cas

d’aprovar-se, implicava
una nova declaració política i institucional amb la
qual el Parlament reiterava la reprovació del rei, la
defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble català.
Es tractava dels acords
aprovats al juliol pel ple i
que ja havien estat suspesos pel Tribunal Constitucional i comunicats als
membres de la mesa amb
la incorporació d’advertiments personals a tots ells
i al secretari general de la
cambra sobre el risc de
querelles si no ho impe-

Última reunió de la mesa del Parlament, al fons a mà esquerra, Costa i Campdepadrós,
diputats de JxCat ■ ACN

dien o paralitzaven. Dels
quinze punts que conté la
proposta de resolució
acordada per JxCat, ERC i
la CUP, només n’hi ha un
en qüestió, l’11, que, en
cas d’aprovar-se, suposava
tot un repte jurídic i polític

per als membres de la mesa del Parlament, tal com
ja va reconèixer el president del Parlament, Roger
Torrent. Amb tot, el republicà rebutjava que la mesa actués d’òrgan censor i
coartés la llibertat d’ex-

pressió dels diputats. “Si
aquest és el cost, l’assumiré”, assegurava Torrent.
De moment, ahir el TC no
va entrar en el contingut
però sí que ha rebutjat el
recurs de súplica dels dos
membres de la mesa. ■

