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REALITAT · Salut,
preocupada perquè
els casos positius s’han
doblat en una setmana

50.000 milions
per reactivar
l’economia

REACCIÓ · Munta un
hospital de campanya
però descarta restringir
moviments de població

L’hospital provisional instal·lat ahir pel SEM per reforçar l’Arnau de Vilanova ■ ACN

El PDeCAT
s’aferra a la
sigla JxCat i
manté el
diàleg obert

El Suprem
s’afanya i ja
cita Laura
Borràs per al
22 de juliol
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es querella
contra el rei
emèrit per
corrupció

L’alcalde de
Prada de
Conflent, nou
primer ministre
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Solsona demana als
impulsors del nou
partit de Puigdemont
que no intentin influir

El TSJC manté la
segona acusació
contra el president
Quim Torra

També l’acusa de frau
fiscal i demana a
Suïssa que li bloquegi
els comptes bancaris
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El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, i el responsable de política municipal de la formació, Marc Castells, sortint de la seu el 26 de juny ■ ACN

El PDeCAT s’aferra a la sigla de
JxCat i manté el diàleg obert
a Solsona demana als impulsors del nou partit que no intentin influir dins del Partit Demòcrata a La Crida

dona per acabada la negociació amb Bonvehí i anuncia una consulta als associats per decidir el seu futur
Emili Bella
BARCELONA

El Partit Demòcrata resisteix de moment l’embat de
l’anunci de Carles Puigdemont de crear un nou partit amb el recordatori que
la marca Junts per Catalunya és seva i que, per tant,
la nova organització política s’haurà de dir d’alguna
altra manera si no hi ha
acord amb el PDeCAT. El
portaveu de la formació,
Marc Solsona, va remarcar ahir a TV3 que el partit
que impulsen el president
a l’exili i els que van ser els
seus consellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim

Forn tindrà unes sigles,
“que no seran JxCat” i que
el PDeCAT manté “canals
oberts” de negociació amb
Puigdemont i el seu entorn per evitar el divorci.
En tot cas, Solsona atribueix un eventual trencament a l’altra part i demana als impulsors de la nova
formació encara amb carnet del PDeCAT que no facin “trampes al solitari” i
no pretenguin influir “de
manera poc lleial” internament en el consell nacional que tindrà lloc el dia
26, l’endemà de l’assemblea fundacional del nou
partit. “No preveiem la doble militància, no es pot es-

tar als dos llocs a la vegada”, advertia.
En canvi, la Crida Nacional, impulsada fa dos
anys per Puigdemont,
Torra i Jordi Sànchez, dona per acabada la negociació amb el PDeCAT, tot i
que encara podria mantenir alguna reunió més
amb el president del partit, David Bonvehí, per
acordar els detalls del
trencament de les converses. L’organització decidirà el seu futur amb una
consulta als associats, segons escrivia el seu secretari general, Toni Morral,
en una carta enviada ahir
a la tarda als associats.

La direcció es reunirà
demà passat o dimarts per
escollir la pregunta que
formularà a les bases davant l’anunci de creació
del nou partit i fixar la posició de la cúpula. D’entrada, celebren la decisió de
Puigdemont, a qui alguns
membres havien demanat
justament que fes el pas.
En aquest context, la Crida es plantejarà diferents
escenaris, entre els quals
hi podria haver la dissolució dins la nova formació,
que és justament el que
molts demanen que faci el
PDeCAT.
La carta assegura que la
legislatura “és a la recta fi-

nal”, que l’organització
s’ha mantingut al marge
de la política institucional
per “protegir-se de les rivalitats partidàries” i recorda que en els documents
fundacionals es preveu fer
la transició a partit polític
per ser referent electoral.
En les pròximes trobades acordades pendents
entre les parts, els representants del PDeCAT i la
Crida abordarien la ratificació o no d’un acord antic
que estipula que, en cas de
divorci, cap dels actors es
presentarà a les eleccions
sota JxCat. L’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas,
una de la cinquanta sig-

nants del manifest impulsor del nou partit –amb
carnet del PDeCAT–, no
veu contradicció entre les
dues marques: “No podem
contraposar PDeCAT i
JxCat.” L’alcaldessa admetia a TV3 l’escull del
nom, però està convençuda que es trobarà una solució i defensava un projecte
“de suma, no excloent”
que “ha d’aglutinar persones, vinguin de la tradició
que vinguin”.
Sobre la denominació,
la cap de files de JxCat a
Barcelona, Elsa Artadi,
que també forma part del
grup impulsor però que no
milita al PDeCAT, va defensar a la SER que JxCat
pertany al més d’un milió
de votants de la formació.
La també diputada al Parlament va recalcar que les
sigles van “més enllà” del
PDeCAT, tot i que és qui
les té registrades, i es va
mostrar partidària d’unir
“moltes sensibilitats” sense néixer “en contra de
res” ni ningú. “Molts hauríem desitjat que s’hagués
fet fa un any perquè realment endreça millor les
coses i proposa òrgans
que siguin representatius”, va assegurar. El mateix Solsona admetia que,
si després de dos anys de
converses sobre l’encaix i
la recerca de la unitat, el
resultat és el trencament,
la negociació és un fracàs.
Tant Madrenas com la
consellera de la Presidència, Meritxell Budó, subratllen que els cinquanta
noms inicials que signen el
manifest –hi falten personalitats destacades, com
ara Quim Torra, Laura
Borràs o Jordi Puigneró–
són només els d’un grup
impulsor, però que el partit està obert i tothom hi és
cridat.
A tot això, la líder del
nou Partit Nacionalista de
Catalunya, Marta Pascal,
que va estripar el carnet
del PDeCAT al maig per
crear la seva pròpia marca, va dir a Efe que Puigdemont només fa que “empetitir i excloure moltíssima gent” amb una “dinàmica personalista” per fer
“un partit a mida”. ■

Les frases

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

“Si volen fer un nou
partit, que el facin,
però que no intentin
incidir a la vegada de
manera poc lleial
en el PDeCAT”

“No preveiem la
doble militància, no es
pot estar als dos llocs
a la vegada”
Marc Solsona

PORTAVEU DEL PDECAT

“Junts per Catalunya
pertany al més d’un
milió de votants, va
més enllà del
PDeCAT”

“Aniré al partit on em
senti més còmoda. (...)
No podem
contraposar
PDeCAT i JxCat”

“Personalment,
crec que Carles
Puigdemont ha de ser
el candidat del nou
partit”

“El que fa Puigdemont,
amb un projecte més
purista que no accepta
projectes més amplis,
és empetitir”

LÍDER DE JXCAT A BARCELONA

ALCALDESSA DE GIRONA

PORTAVEU DEL GOVERN

LÍDER DEL PNC

Elsa Artadi

Marta Madrenas

Meritxell Budó

Marta Pascal
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El TSJC manté la
segona acusació
contra Quim Torra
C.S.
BARCELONA

La justícia manté oberta la
segona causa per desobediència contra el president Quim Torra per no
haver despenjat la pancarta de suport als presos polítics, també fora del termini electoral. El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de súplica del
president de la Generalitat contra l’obertura d’una
nova causa per desobediència, quan no va treure
la pancarta dels presos del
Palau de la Generalitat el

La frase

La data

“Sí, vaig desobeir la
injustícia espanyola, i
sí, vaig obeir l’ONU, AI
i totes les entitats de
drets humans”

17.9.2020

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

el dia que Torra està citat al
TS per haver desobeït la JEC i
no retirar la pancarta dels
presos. La primera causa.

mes de setembre passat
com li havia ordenat el mateix TSJC. Després que el
tribunal ja desestimés la
recusació dels magistrats
que havia plantejat Torra,
ara també resol sobre el recurs de súplica. Argumen-

ta que les raons que planteja la defensa del president relacionades amb la
llibertat d’expressió ja van
ser dirimides per la sala
contenciosa administrativa en una primera part del
procediment. En el seu re-

Quim Torra

La pancarta dels presos que ha dut Torra al Suprem i al TSJC ■ JOSEP LOSADA

curs, la defensa de Torra
al·legava, com ja va fer en
el judici del novembre per
no haver fet cas al requeriment de la Junta Electoral
de no retirar els llaços
grocs, que l’ordre del TSJC
de despenjar la pancarta
era il·legítima i contrària
al dret fonamental a la llibertat d’expressió. No obstant això, el TSJC considera que estimar el recurs de
Torra impediria obrir un
procés penal per “dilucidar” si va cometre un delicte de desobediència a les
resolucions judicials quan
va decidir mantenir la
pancarta, que finalment

van acabar despenjant els
Mossos d’Esquadra per ordre de l’alt tribunal. L’ordre dirigida a Torra la va
dictar el setembre passat,
com a mesura cautelar, la
sala contenciosa del TSJC,
arran d’una demanda de
l’associació Impuls Ciutadà, que demanava que es
despengessin la pancarta i
el llaç de la balconada del
Palau per mantenir la neutralitat de l’edifici permanentment, no només en
període electoral. Torra no
va fer cas de l’ultimàtum
de 48 hores que li va donar
el TSJC i va recórrer en paral·lel contra l’ordre, des-

prés que el tribunal manés
de fer-ho als Mossos. Després de la retirada de la
pancarta, uns activistes
independentistes en van
desplegar una altra amb el
lema “Llibertat d’opinió i
expressió. Article 19 de la
Declaració Universal dels
Drets Humans”.
Quim Torra ha estat
condemnat ja a un any i
mig d’inhabilitació pel
TSJC –que el Tribunal Suprem revisarà el 17 de setembre– per haver desobeït l’ordre de la JEC de
retirar els llaços grocs dels
edificis públics abans de
les eleccions del 28-A. ■

130084-1230087L

a La justícia rebutja un nou recurs del president contra la
segona causa per desobediència a També per la pancarta
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Òmnium es
querella contra
el rei Joan Carles

a L’entitat demana alhora a Suïssa que intervingui els
comptes de l’emèrit a Pas contra els poders de l’Estat
Mireia Rourera
BARCELONA

Òmnium Cultural va presentar ahir una querella
criminal al Tribunal Suprem (TS) contra el rei
emèrit pels delictes de corrupció, tràfic d’influències, frau fiscal i blanqueig
de capitals. L’entitat catalanista aprofita que la fiscalia del Suprem ha assumit una investigació per la
construcció de l’AVE a la
Meca i els presumptes diners fraudulents que Joan
Carles n’hauria tret, per
portar-lo davant dels tribunals. “El rei emèrit va
aprofitar el seu càrrec per
enriquir-se”,
denuncia
l’entitat que presideix Jordi Cuixart.
Alhora, i atès que confien poc en la justícia espanyola (“una justícia que no
té independència” i ha donat cobertura als abusos

La xifra

—————————————————————————————————

2.000

milions d’euros podria ser la
fortuna del rei Joan Carles,
segons la revista ‘Forbes’.
Ningú en sap la procedència.

dels Borbons i la perpetuació del règim del 78, segons va dir el seu vicepresident, Marcel Mauri),
Òmnium ha demanat al
govern de Suïssa que bloquegi els comptes de Joan
Carles. “Confiem que el govern suís, que vol netejar
la seva imatge de paradís
fiscal i no ha dubtat a actuar davant de fortunes
d’origen dubtós, actuarà
ara de la mateixa manera”, va dir la doctora en
dret i experta en drets humans Neus Torbisco. Se-

La frase

—————————————————————————————————

“No confiem en el TS,
per això també hem
demanat a Suïssa que
bloquegi els comptes
de l’emèrit”
Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

gons Torbisco, han sol·licitat al consell federal suís el
bloqueig dels fons dels testaferros de Joan Carles I
aprofitant una llei del
2016 i coincidint amb el
fet que hi hagi una investigació oberta al cantó de Ginebra per presumpte
blanqueig de capitals. Òmnium ha presentat l’informe a la Direcció del Dret
Internacional Públic del
Departament
Federal
d’Afers Estrangers, concretament a la secció de la
Restitució de Tinences Il-

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, i la doctora en dret Neus Torbisco ■ ACN

lícites del país helvètic.
Tot i això, Torbisco va admetre que activar el mecanisme és una decisió “discrecional” que el govern
suís pot decidir si pren o
no. “Nosaltres confiem
que el govern suís farà honor a la reputació guanyada a la UE”, va dir. “Considerem que hi pot haver suficient pressió internacional i indicis consistents
dels presumptes delictes
greus”, va argumentar.
Sobre la querella crimi-

nal contra el rei emèrit,
Mauri va dir ahir que és un
primer pas d’una gran
campanya que es farà contra els poders corruptes
d’un Estat “en fallida” que
dona cobertura a la corrupció i persecució ideològica i defensa els Borbons.
El vicepresident d’Òmnium va recordar que els
Borbons són part impulsora de la repressió contra
Catalunya, va denunciar
que actuen impunement
en nom de la seva “inviola-

bilitat” i que Felip VI donant suport al “a por ellos”
amb el discurs del 3 d’octubre va tenir un paper fonamental en la repressió
contra l’independentisme. D’altra banda, Mauri
va confirmar que Òmnium Cultural ha estat acceptada com a acusació
popular en la causa contra
les càrregues de la Policía
Nacional per impedir el referèndum de l’1-O, en què
s’investiga la brutalitat
d’uns quaranta agents. ■

Zaragoza i les qüestions d’estat

REVINDICACIÓ · El fiscal de sala del Tribunal Suprem reclama per al ministeri públic el paper de garant del funcionament
legal de les administracions públiques AVÍS · Adverteix que la defensa de la Constitució Espanyola ateny tots els poders
Jordi Panyella
BARCELONA

A

mb camisa blanca i corbata verda, sense americana, des del seu despatx, amb un decorat
sobri on destacava al fons de
tot, damunt d’una estanteria,
una bandera espanyola emmarcada. D’aquesta manera va aparèixer ahir el fiscal de sala del
Tribunal Suprem Javier Zaragoza a les pantalles dels que van
voler seguir el debat titulat La
rellevància constitucional del
ministeri fiscal, un acte organitzat pel Col·legi d’Advocats de
Barcelona i que ha estat envoltat de crítiques i polèmica pels
que consideraven poc oportú
convidar un dels artífexs de

l’acusació i la condemna contra
els líders polítics del procés independentista.
Zaragoza no va voler defugir
la protesta, es va mostrar disposat a venir presencialment a
Barcelona per debatre sobre el
ministeri fiscal quan les cauteles imposades per la Covid-19
ho permetin i es va mostrar
ferm defensor, des de Madrid, o
des d’on faci falta, de la “legalitat constitucional” que al seu
entendre és “una qüestió d’estat”. Zaragoza va avisar que en
aquesta defensa sempre “hi trobareu el ministeri fiscal” i es va
mostrar visiblement molest per
les crítiques que es fan al funcionament de la justícia espanyola perquè, al seu entendre,

“danyen la imatge d’Espanya a
l’estranger”.
Zaragoza va voler vincular el
ministeri públic a questa “qüestió d’estat” per l’obligació que té
la fiscalia de respectar i fer respectar la legislació vigent, en un
marc d’independència dels diversos estaments judicials. “Només un sistema judicial independent garanteix l’estat de
dret”, va advertir.
En aquest sentit va fer una
defensa de la independència del
ministeri públic si bé es va mostrar partidari d’introduir reformes legals per evitar interferències en les investigacions. En
aquest sentit es va mostrar partidari de fer intervenir la junta
de fiscals de sala quan hi hagi

Javier Zaragoza, durant les
sessions del judici del procés ■ EFE

una discrepància important de
criteri entre el fiscal general i
un membre de la fiscalia.
Zaragoza també va defensar
la independència del sistema judicial per seguir actuant de garant del bon funcionament de
les administracions públiques.
Des del seu punt de vista, el problema no és la judicialització de
la política, sinó la politització de
la justícia. “No pot ser que la
desjudicialització de la política
serveixi per sostreure’s del control dels tribunals”, va dir.
El debat no es va poder enregistrar, per ordre expressa dels
ponents, ni tampoc es van poder fer preguntes a Zaragoza,
algunes de les quals feien relació al judici del procés. ■
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El Suprem ja
cita Borràs com
a investigada a
final de mes

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

OPINIÓ

Deu anys de l’Estatut

E

a Batet tramita el suplicatori i el tribunal
va per feina a Li demanen 15 anys per

haver fragmentat contractes a l’ILC
Redacció
MADRID

119001-1229870Q

El magistrat del Tribunal
Suprem Eduardo de Porres ha citat per al pròxim
dia 22 la diputada de
JxCat Laura Borràs com a
investigada en una causa
seguida per l’adjudicació
de diversos contractes de
la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) en l’etapa
en què n’era la directora.
L’instructor de la causa ha
acordat aquesta citació
després que hagi rebut
l’autorització del Congrés

La data

—————————————————————————————————

22.7.2020
el dia que Laura Borràs està citada davant de la sala
que presideix Eduardo de
Porres.

dels Diputats per investigar la parlamentària
aquesta mateixa setmana, i immediatament hi ha
donat continuïtat amb la
citació. La votació per al

Jaume Argerich

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

Laura Borràs (JxCat) el dia que va anar a la junta de
portaveus del Congrés per defensar-se ■ EFE

suplicatori de la líder al
Congrés de JxCat es va fer
el 25 de juny i la cambra
que president Meritxell
Batet tenia 9 dies per comunicar-ho al Suprem.
La rapidesa d’instrucció segueix caracteritzant
aquesta causa, que té el
jutge Manuel Marchena

com a president de sala.
Laura Borràs és acusada
de suposats delictes de
malversació, frau a l’administració i falsedat documental, pels quals li demanen fins a 15 anys de presó. Borràs nega les acusacions i denuncia la persecució política. ■

nguany fa deu anys de la sentència de l’Estatut, el
punt de partida del cicle que vivim. La situació no
permet parlar d’èxit i és pertinent demanar-se què
s’ha fet malament, sense buscar excuses fora. Catalunya
va sortir-ne amb un Estatut que no havia votat ningú. De
fet el va votar un únic català, l’Eugeni Gay, membre aleshores del Constitucional. Mentrestant, els resultats massius
dels referèndums de 2006 i 2017 es van ignorar. La il·legitimitat persisteix gràcies al fet que els polítics de llavors van
entomar-ho amb arengues en el discurs i covardia en la
pràctica. Al revés de com calia. Deu anys després, Convergència i Esquerra segueixen en les mateixes mans. Uns
amb Mas i la família. Altres amb els 500 carguillos que utilitzen el partit d’agència de col·locació. Amb resultats nefastos, com es veu en la gestió dels geriàtrics, Mossos o
TV3. Cal refer una administració autonòmica que és una
antimeritocràcia. Les rodes de premsa de Buch, Budó o
Vergés han assolit nivells de mediocritat dignes del segon
tripartit. Això no s’arregla fent consells assessors, sinó
amb un consell executiu amb perfils dignes. Cal també
buscar l’instrument que apliqui el resultat del referèndum.
No es pot permetre que Catalunya es governi fora de la voluntat democràtica dels seus ciutadans ni que s’imposi la
força al vot, com es va fer fa tres anys. La reculada i els pactes absurds dels partits, els editorials naftalínics de certs
diaris, etc. El lideratge actual de Catalunya pretén fer un salt
enrere cap al 1980. Utilitzant els seus mots, això no toca. Ja
estem en una Europa que decau, Catalunya ha de ser dels
que reverteixin aquesta tendència, no dels que l’accelerin.

