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Taula de
diàleg, sí;
però sense
data
L’executiu espanyol diu que la
convocarà però no concreta quan,
i insinua que és Torra qui no la vol

Riqui Puig, titular ahir, pugna per una pilota amb Santiago Arias ■ A. ESTÉVEZ / EFE

Budó dubta de la voluntat real de
Sánchez i l’acusa de buscar
excuses constantment

Estat d’alarma
(Barça 2 - Atlético 2)

El president, Quim Torra, reunirà
els pròxims dies els partits
i entitats independentistes

El PSOE prioritza que
l’acord pel pressupost
sigui amb Ciutadans

La UE reobre
avui les
fronteres
exteriors amb
quinze estats

La Xina
elimina
‘de facto’
l’autonomia
de Hong Kong

Llibertat amb
càrrecs per
a quatre
investigats per
terrorisme

Els EUA, Rússia i el
Brasil queden fora de la
llista, però no la Xina, el
Marroc i el Japó

La nova llei de
seguretat per posar fi
a la dissidència inclou
la cadena perpètua

L’Audiencia Nacional
no imposa mesures
per als acusats, que
ahir van declarar
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La lliga de bàsquet vola cap a Vitòria
(Barça 67 - Baskonia 69)

8

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 1 DE JULIOL DEL 2020

Nacional

Les dones i els
menors de 35
anys, els més
castigats

Curs mig
presencial
i virtual a les
universitats

Un informe del
Banc d’Espanya
indica que la crisi
s’acarnissarà en tots
dos col·lectius

Juliol i els
pretextos
encreuats

Les dues fórmules
s’hauran de
combinar, com a
mínim, durant sis
mesos l’any vinent

El president, Quim Torra, i el
vicepresident, Pere Aragonès, ahir,
durant la reunió del consell
executiu ■ EFE / TONI ALBIR

FI La Generalitat i La Moncloa es culpen de no reunir la taula
de diàleg onze dies després d’expirar l’estat d’alarma i no hi ha
dates lliures fins al 20 NOU Sánchez planteja no ser-hi ell ni
Torra VEU Budó l’acusa de dilatar la represa de les converses
E. Bella / D. Portabella
BARCELONA / MADRID

El juliol ha arribat, avui
és l’onzè dia sense estat
d’alarma i el coronavirus
està tan sota control que
Pedro Sánchez viatjarà
avui a Elvas (Portugal) i a
Badajoz per participar en
el doble acte de reobertura
de la frontera portuguesa
al costat de Felip VI. Però
aquest desconfinament
de l’agenda oficial de La
Moncloa no es tradueix en
cap avenç per posar dia i
hora a l’anunciada segona
reunió de la taula de diàleg
Estat-Generalitat. Si bé en
públic la ministra portaveu María Jesús Montero
troba “oportú” retornar a
la taula després de les eleccions basques i gallegues
del 12 de juliol, el cas és
que La Moncloa posa en
dubte la voluntat de Quim
Torra de seure-hi.
El mateix fa el govern
de la Generalitat amb Sánchez. La consellera de la
Presidència, Meritxell Budó, va acusar l’executiu espanyol de voler dilatar al
màxim la represa del diàleg. Primer, amb l’“excusa” dels comicis bascos i
gallecs; després, adduint
l’escenari d’unes eleccions
a Catalunya que ni tan sols

Les frases

—————————————————————————————————

“Aquest govern,
amb convicció,
seurà en aquesta
taula de diàleg quan
correspongui”
Carmen Calvo

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA
—————————————————————————————————

“No és el moment ni
de vets encreuats ni de
continuar assenyalant
les qüestions que
ens separen”
María Jesús Montero

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL
—————————————————————————————————

“El govern espanyol
ha de decidir si
realment vol dur a
terme aquesta taula”
Meritxell Budó
PORTAVEU DEL GOVERN

estan convocades i que
només Torra té “molt clar”
quin ha de ser el moment
per celebrar-les, segons va
assegurar divendres, sense concretar gaire més. “El
govern espanyol ha de decidir si realment vol dur a
terme aquesta taula”, remarcava la portaveu després de la reunió setmanal
del consell executiu.
Hores abans, en una en-

trevista a Televisió Espanyola, el vicepresident del
govern i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, instava també Sánchez a deixar-se d’excuses
i reunir la taula com més
aviat millor dins d’aquest
mes de juliol: “Qui no vol
negociar mai no trobarà el
moment oportú.”
Tal com va passar en
l’arrencada de l’incipient
diàleg, abans de la segona
reunió tindrà lloc una trobada prèvia preparatòria
entre les forces polítiques
i les entitats independentistes. La data tampoc no
està tancada, però podria
ser abans d’acabar aquesta setmana o a principis de
la vinent.
Per Sant Jordi, el president de la Generalitat
va avançar a El Punt Avui
que el nou conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé,
formarà part de la taula de
negociació en substitució
d’Alfred Bosch, tenint en
compte que presideix la
comissió mixta Estat-Generalitat per les seves funcions de responsable de
Relacions Institucionals
del govern. Els que sembla
que no hi acudiran seran
els presidents Sánchez i
Torra, que la deixarien en
mans de les delegacions

Colau: “Torra no podrà liderar la solució del diàleg”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, considera que el
president, Quim Torra, “haurà de ser” en la taula de diàleg, “però tothom sap que
no podrà liderar la solució, no
només del diàleg entre Catalunya i l’Estat, sinó per a la reconstrucció, perquè parla només per als independentistes
i ignora més de la meitat de la

població”. En una entrevista a
Ràdio4, la líder dels comuns
va dir ahir que no creu que les
eleccions triguin gaire, perquè “la situació no sembla
sostenible” entre els socis.
El president li va recordar
via Twitter que és alcaldessa
amb els vots de Manuel Valls
i del PSC i li va demanar que
no doni ni una lliçó de diàleg

quan el seu partit governa a
Madrid: “Per què ignoreu els
presos polítics que són a les
presons? Per què ignoreu
tots els catalans independentistes?” La portaveu del govern, Meritxell Budó, va insistir que Colau tampoc representa ideològicament tota la
ciutat “i ningú li discuteix la
legitimitat com a alcaldessa”.

respectives. Des de Mauritània, el dirigent socialista
va parlar de convocar la reunió la segona quinzena
del mes, però sense els dos
caps de govern presents.
La taula de diàleg que va
néixer el 26 de febrer a Madrid, amb La Moncloa desplegant la iconografia pròpia d’una cimera entre dos
estats, vivia pendent de

celebrar un partit de tornada a Barcelona abans
que la pandèmia destrossés les agendes, i la nova
normalitat ara resta cada
cop més dies al mes de juliol. Sánchez i el PSOE
s’implicaran en les campanyes basca i gallega fins a
l’últim dia abans de les
eleccions del 12-J –i el ministre Salvador Illa serà

rendibilitzat pel PSE i el
PSdeG en el seu nou rol
de reclam electoral–, però
l’homenatge d’estat a les
víctimes de la Covid-19 del
dia 16 a Madrid i el Consell
Europeu presencial dels
dies 17 i 18 a Brussel·les
fan que el primer dia feiner que aparegui com a
lliure sigui el 20.
Si bé al govern hi ha
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Encomanar-se
al turisme
Francesc Espiga

Barcelona ja ha vist les orelles al llop. La pandèmia ha demostrat, amb tota cruesa, com de fràgil pot arribar a ser
una economia que se sustenta, essencialment, en el sector terciari. A l’inrevés del que va passar en la crisi del
2008, on la capital catalana va poder salvar els mobles
gràcies al turisme, la frenada en el nombre de visitants
forans d’aquest estiu –i espera’t a veure què passa l’any

vinent– provocarà que la clatellada, aquí, sigui especialment dolorosa. Que ningú esperi, però, que d’això en surti
una reflexió generalitzada que condueixi a un nou model
econòmic sustentat, per exemple, en la indústria. Com en
tants altres àmbits, per a molts la nova normalitat no és
res més que encreuar els dits perquè tornem a l’antiga,
com més aviat millor.

Sánchez fa via amb
Cs i no esperarà ERC
per al pressupost
a Montero el portarà al Congrés al setembre encara que hi
hagi eleccions catalanes a No mou el calendari per Rufián
David Portabella
MADRID

veus com la del ministre
Alberto Garzón (Consum)
que aposten obertament
per ajornar la taula fins a
l’endemà de les eleccions
catalanes, que encara no
tenen data i que podrien
no arribar fins a l’octubre,
Sánchez manté en públic
la disposició a explorar les
possibilitats que ofereixen
les últimes dues setmanes
de juliol. “L’única solució
per a Catalunya és una solució dialogada, a través de
certs fòrums en què volem
discutir i diagnosticar la
situació”, va defensar ahir
Montero. La ministra portaveu ofereix “reprendre
l’agenda pactada” després
del “parèntesi” forçat pel
coronavirus i abordar “un
conflicte enquistat des de
fa massa temps i que només a través de la paraula
pot trobar una solució satisfactòria”. “El president

Sánchez ja ha dit que no
hi ha cap inconvenient per
reunir-se al llarg del mes
de juliol si les agendes es
posen d’acord perquè així
sigui”, diu Montero. “El
govern haurà de decidir.
Per part nostra, cap problema”, etzibava, i desviava així la culpa de la demora cap a la plaça de Sant
Jaume.
Fonts de La Moncloa
s’aferren a culpar Torra i
l’identifiquen com el responsable que no hi hagi una
segona reunió. “La pregunta és: vol Torra reunir la
taula? Les paraules de Torra posen en dubte que ell
tingui disponibilitat i disposició per reunir la taula”,
es pregunten i es responen
les mateixes fonts.
Sánchez està al dia del
minut i resultat del divorci
entre JxCat i ERC perquè
ha presenciat els xocs en-

tre Laura Borràs i Gabriel
Rufián al Congrés, i aviat
va incorporar l’argument
de la divisió independentista com a justificant del
fre a la convocatòria de la
taula. Ahir mateix hi insistia la vicepresidenta
Carmen Calvo, que esperava una “proposta conjunta” dels socis de govern
a Catalunya. En tot cas,
Calvo situava la reunió
“abans de l’agost” i remarcava que seure a dialogar,
per part espanyola, “no va
ser un assumpte puntual o
d’estratègia”.
Des de dilluns, Sánchez
ha sumat una nova contraindicació a fixar dia i
hora per a la taula: Ciutadans avisa que “la taula de
privilegis per a presos” –o
“la taula de la infàmia”–
allunyaria els d’Inés Arrimadas a l’hora de negociar
el pressupost del 2021. ■

La política equival sovint a
la gestió del temps, i a la tardor els calendaris de Madrid i Barcelona podrien
viure un encreuament: el
Congrés espera el projecte
de pressupostos del 2021 i
el Parlament podria estar
a punt de ser dissolt rumb
cap a unes eleccions catalanes. Tot i que ERC estaria
més còmoda podent negociar el pressupost estatal
sense la pressió electoral
per la rivalitat independentista amb JxCat i la CUP,
la ministra d’Hisenda i portaveu del govern espanyol,
María Jesús Montero, va
descartar ahir endarrerir
la tramitació dels comptes
o compassar-la per ajudar
que els de Gabriel Rufián
tinguin més fàcil votar-hi a
favor o abstenir-se. “Es presentaran en el termini establert i en la forma escaient”,
avança Montero, que assenyalava finals del mes de
setembre o bé l’octubre. De
tal manera que el govern de
Sánchez no esperarà ERC i
opta per fer via amb Ciutadans, un partit que proporciona un segell d’ortodòxia
liberal als ulls de Brussel·les
i al qual lloa per la seva disposició. “És moment de tenir amplitud de mires i volem agrair la predisposició
que ha manifestat Ciutadans per arribar a acords
en matèries tan importants
com la pressupostària”, deia la ministra portaveu del
govern desfent-se en elogis
cap als d’Inés Arrimadas. A
Cs, Carlos Carrizosa hi corresponia obrint-se a “grans
acords programàtics” amb
el PSC, a més del PP.
Que l’encert d’aprovar
uns pressupostos depèn

Pedro Sánchez, ahir, en el viatge llampec a Mauritània ■ EFE

La frase

—————————————————————————————————

“Avançar cap a un
segon acord quan el
primer no es compleix
no té aspecte de ser
un acord fiable”
Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

tant de les xifres com del
calendari de tramitació ho
sap Sánchez: el febrer del
2019, el jutge del Tribunal
Suprem Manuel Marchena va rebentar els comptes fixant l’obertura del judici de l’1-O el dia 12, el
mateix dia que el Congrés
votava les esmenes a la
totalitat. I ERC i JxCat van
mantenir el seu no enmig
del cop emocional de veure els dotze presos –dues
de les quals, traslladades
des d’Alcalá-Meco, i set
dels quals, des de Soto del
Real– al banc dels acusats.
El destí torna a superposar ara els calendaris i
el nou intent de Sánchez
d’aprovar uns pressupos-

tos –per inversemblant
que sigui, encara estan en
vigor els elaborats per Cristóbal Montoro el 2018– podria topar amb unes eleccions catalanes a la tardor
que impossibilitin el vot
d’ERC. El vicepresident de
la Generalitat, Pere Aragonès, de fet, no veu cap escletxa per al pacte pressupostari si s’incompleix el de
la taula. “Avançar cap a un
segon acord quan el primer
no es compleix no té aspecte de ser un acord fiable”,
avisa Aragonès.
La ministra d’Hisenda
vol calcular l’abast de la caiguda del PIB per fixar un
nou sostre de despesa, i ho
farà obviant la data que esculli Quim Torra. “Necessitem pressupostos, i de seguida. Encara no tenim ni
tan sols la certesa d’unes
eleccions a Catalunya; tenim una opinió, però treballarem amb tots, també
amb ERC i el PP. És impensable continuar amb
els comptes de Montoro del
2018; ho sap tothom, fins i
tot el PP”, diu Montero. ■
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Els acusats pels disturbis
postsentència neguen els fets
a Un centenar de persones, entre les quals hi ha la presidenta de l’ANC i el vicepresident d’Òmnium,

es concentren davant dels jutjats de Girona per donar suport als dos joves processats

La concentració, ahir al matí davant dels jutjats, amb Marcel Mauri i Elisenda Paluzie donant suport als dos processats ■ QUIM PUIG

Ure Comas
GIRONA

El primer judici a Catalunya pels disturbis postsentència va començar ahir a
la secció quarta del Palau
de Justícia de Girona. Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir s’enfronten a una pena
de nou anys de presó per,
presumptament, haver
llançat una pedra contra
una furgoneta dels Mossos
d’Esquadra i haver ferit
dos dels agents que hi havia a dins. Se’ls acusa d’un
delicte de desordre públic,

atemptat contra l’autoritat, lesions i danys. La
Generalitat, que exerceix
d’acusació, sol·licita tres
anys i mig de presó perquè
considera que existeix
concurs ideal de delictes.
Fadlaoui i Afkir, que fa més
de 260 dies que estan en
presó provisional, van negar ahir haver participat
en les mobilitzacions independentistes de la nit del
16 d’octubre de l’any passat a Girona i van rebutjar
les acusacions. “Soc d’origen estranger, el blanc perfecte quan la policia està

La xifra

—————————————————————————————————

268

dies fa que els joves estan
en presó preventiva. El fiscal
demana per a ells 9 anys de
presó.

enfadada”, va declarar un
d’ells davant del jutge. Tots
dos van explicar que estaven connectats per parlar
amb la família quan van
veure que hi havia distur-

L’Audiència dona la raó a
Junqueras en l’afer del Suprem
Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha estimat parcialment el
recurs d’Oriol Junqueras i
ha establert que la jutgessa de Manresa sí que és
competent per investigar
la querella de l’exvicepresident contra el Tribunal
Suprem pel missatge on
s’avisava les juntes de

tractament de conseqüències penals si s’avalava que
els presos independentistes passessin la quarantena a casa. La magistrada
de Manresa va argumentar que ella no n’era competent i que la causa corresponia al Suprem, però
l’Audiència argumenta
que els fets de la querella
s’atribueixen genèricament a l’alt tribunal, però

no a cap magistrat. És per
això que li ordena que estudiï si admet o no a tràmit el cas. “Si la querella
presentada tingués com a
conseqüència provocar la
incoació d’un procés dirigit contra algun magistrat
del Suprem, la competència per instruir aquest procés correspondria al Suprem”, indica l’Audiència,
que subratlla que no es pot

La frase

—————————————————————————————————

“Soc d’origen
estranger i el blanc
perfecte quan la
policia està
enfadada”
Charaf Fadlaoui
PROCESSAT

bis de lluny i van marxar de
la zona per evitar-los.
Concentració
Un centenar de persones,
entre les quals hi havia al-

atribuir el missatge a cap
magistrat sense investigar-ho primer.
Malestar a l’ICAB
D’altra banda, la invitació
al fiscal del Tribunal Suprem, Javier Zaragoza, a
participar en el congrés de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
continua generant malestar. La Comissió de Dones
Advocades de l’ICAB ha
anunciat que no participarà al congrés, seguint els
passos de la Comissió de
Defensa dels Drets de la
Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia. ■

caldes i regidors gironins,
convocats per la plataforma de suport als dos joves
encausats, es van concentrar davant dels jutjats per
demanar-ne la llibertat. Hi
van participar el vicepresident d’Òmnium Cultural,
Marcel Mauri, i la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda
Paluzie, així com la diputada de la CUP Natàlia
Sànchez, que van denunciar el “racisme institucional” i un empresonament
arbitrari dels joves per la
seva nacionalitat. Durant

l’acte, també es va llegir
una carta de suport del
president d’Òmnium empresonat, Jordi Cuixart.
Per una banda, s’hi criticava la “doble repressió”
de què són víctimes els dos
joves: “Aquella que tants
presos i represaliats, més
de mil persones, han sofert d’ençà de l’1-O, i alhora la que deriva del racisme
institucional, pel fet de ser
persones immigrades i catalans arribats del Marroc”, segons Mauri. Per l’altra, l’advocat de la defensa,
Benet Salellas, centrava la
seva intervenció a intentar
demostrar que els dos joves no eren els autors dels
fets que se’ls imputaven.
Així, d’entrada remarcava
que eren dos els processats
i només una la pedra que
havia impactat contra el
conductor i el copilot de la
furgoneta policial, i després assenyalava que la
vestimenta dels dos joves,
a través de la qual van ser
identificats minuts més
tard, era “comuna” entre
molts dels participants en
les mobilitzacions: duien
dessuadores negres o fosques amb franges blanques i amb la caputxa posada. Dels diversos mossos
que van declarar –entre els
quals hi havia els dos que
anaven a dins la furgoneta
dels ARRO i els tres de paisà que van veure els joves–,
dos van dir que els van
identificar per la roba; només un va dir que els va poder veure la cara, i aquest
els va tornar a identificar
ahir a la sala de vistes. La
importància de la vestimenta per identificar-los
va portar Salellas a qüestionar el fet que la policia
no s’hagi apropiat ni de la
pedra ni de la roba, que, segons va dir, és l’única prova
inculpatòria. El judici continua avui. ■

Multa per haver vexat
Carles Puigdemont
Redacció / ACN
BARCELONA

Un jutjat de Barcelona ha
imposat una multa de
1.200 euros a l’empresari
de la construcció de Badalona que va difondre un vídeo on, muntat a cavall,
s’adreçava a Carles Puigdemont per insultar-lo i
desitjar-li que la Guàrdia
Civil l’empresonés i que,
un cop tancat, fos agredit

sexualment. En el vídeo,
publicat el març del 2018,
el condemnat desitjava
públicament que al president el violés “algun moro
fill de puta d’aquests que
vostè defensa”. A parer del
magistrat, els fets declarats provats –no només el
vídeo, sinó diverses publicacions vexatòries a les
xarxes socials– són constitutius d’un “delicte lleu
d’amenaces”. ■
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El govern destaca
l’auditoria sobre
els Mossos
a Els sindicats critiquen el document

per genèric i demanen més recursos

Tres dels encausats, minuts abans d’entrar a declarar ahir per videoconferència als jutjats de Sabadell ■ ACN

a L’Audiencia Nacional no imposa mesures cautelars per als acusats, que ahir van
declarar al jutjat a La causa se sustenta en l’operació Judes de la Guàrdia Civil
F. Espiga
BARCELONA

L’Audiencia Nacional va
decretar ahir llibertat
amb càrrecs i sense mesures cautelars per a quatre
presumptes integrants
dels CDR acusats dels delictes de possessió d’explosius, terrorisme i conspiració. Aquests càrrecs se
sustenten en les investigacions que van culminar
amb la denominada operació Judes, que la Guàrdia Civil va dur a terme el
23 de setembre de l’any
passat en diverses pobla-

cions catalanes i que va
comportar la detenció de
nou persones –set de les
quals van estar empresonades durant mesos–
per presumpta vinculació
amb una cèl·lula independentista que hauria planejat una onada d’atemptats com a resposta a la
sentència contra els líders
del procés.
Els quatre CDR van declarar ahir, per videoconferència, als jutjats de Sabadell i Mollet del Vallès, i
es van acollir al seu dret a
respondre únicament a les
preguntes formulades per

les defenses. En acabar la
compareixença, la lletrada Eva Pous va denunciar
que no han tingut accés a
l’escrit d’acusació del ministeri públic malgrat que
el cas no es troba sota secret de sumari, i va censurar que es formuli una acusació de terrorisme “sense
que existeixi una organització terrorista”. De fet,
altres fonts sostenen que
els càrrecs que se’ls imputen es fonamenten en elements com ara la vinculació personal d’alguns
d’aquests CDR amb els detinguts en l’operació Ju-

des i la seva participació
activa en protestes de caràcter independentista.
Mig centenar de persones, entre les quals hi havia la diputada de la CUP
Maria Sirvent i l’exalcalde
de Sabadell Maties Serracant, es van concentrar a
l’exterior dels jutjats de
Sabadell i de Mollet per expressar el seu suport envers els investigats. Dos
encausats més que ahir
també havien de prestar
declaració –a darrera hora
se’ls va ajornar la cita–
ho faran finalment el dia
6 de juliol. ■

Efectius dels Mossos, en una imatge d’arxiu ■ A.S.

F.E.
BARCELONA

L’endemà de presentar
una auditoria que avalua
l’actuació dels Mossos
d’Esquadra durant les
protestes posteriors a la
sentència del procés, el govern català va voler donar
valor ahir a aquest exercici d’examen intern.
Per fer-ho, va utilitzar
el recurs de la comparació
amb altres administracions, com ara l’espanyola.
“Mentre un executiu fa auditories, l’altre condecora
els policies que van actuar
amb tot l’abús durant l’1-O
a Catalunya”, va ser la reflexió que, al respecte, va
fer la consellera portaveu,
Meritxell Budó.
Més diferent, i menys
complaent, va ser la valo-

ració que van fer els diferents sindicats del cos, recollides per l’agència ACN.
Pel portaveu d’Uspac, Albert Palacio, l’auditoria és
un “despropòsit” amb què
la cúpula d’Interior només
busca “tapar el soroll” que
hi ha al voltant del cos policial.
Al seu torn, el sindicat
SAP-Fepol considera que
l’examen intern ha evidenciat les mancances
d’efectius, material i formació dels antiavalots, sobretot dels ARRO, i reclama, per exemple, la incorporació de càmeres de gravació unipersonals.
Finalment, el Sindicat
de Policies de Catalunya
considera que l’auditoria
vol fer un “canvi encobert”
del model actual de gestió
de l’ordre públic. ■
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Decreten llibertat amb
càrrecs per a quatre CDR
investigats per terrorisme

