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Nacional

S’estenen les
restriccions
per la Covid

Figueres, Vilafant
i Sant Feliu de
Llobregat, afectats
també per
les mesures

Regeneració
de platges al
Baix Maresme

Es reomplen de
sorra a correcuita
després dels
estralls del
temporal ‘Glòria’

POLÍTICA LA MESA DEL PARLAMENT, A JUDICI PER L’1-O

La inviolabilitat

parlamentària, a judici

ACUSACIONS · La fiscalia, l’advocacia de l’Estat i Vox sostenen que els quatre membres de la mesa de l’onzena legislatura
van desobeir les advertències del TC en no aturar qualsevol iniciativa pel dret a decidir DEFENSES · Els acusats repliquen que
van complir el reglament i que Corominas i Boya no van rebre cap advertiment com a presidents de grup, com tampoc cap diputat
M. Piulachs / X. Miró
BARCELONA

Les frases

—————————————————————————————————

Cambra emmordassada des del 2015 Les dates

—————————————————————————————————

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

Després de dues suspensions i una temptativa per
la Covid-19, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) celebra, a patir de dimarts, el judici contra quatre membres de
JxSí de la mesa del Parlament de l’onzena legislatura i la llavors presidenta del
grup de la CUP, Mireia
Boya, per desobediència
continuada al Tribunal
Constitucional (TC) en no
haver aturat iniciatives sobre la independència del
país. La condemna de la
presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, per desobediència al TC –en no
impedir la votació de les
lleis de transició jurídica i
del referèndum–, a més de
sedició, per part del Tribunal Suprem, fa pensar en
un judici amb el final ja
marcat. Els fets són els mateixos, però l’alt tribunal
català ha d’analitzar què
va fer cada un dels cinc dels
processats.
Per començar, el TSJC
ja ha mostrat un tarannà
més democràtic que l’alt
tribunal espanyol i permet
a l’exdiputada Mireia Boya
declarar en la seva llengua
materna, l’aranès, i que hi
hagi traducció simultània,
opció impossible amb la
llengua catalana a Madrid.
Les defenses de Lluís
Coromimas, Lluís Guinó,
Ramona Barrufet, Anna
Simó i Mireia Boya plantegen en les tres sessions de
la vista (22, 23 i 24 de ju-

“No és acceptable
que el canvi
interpretatiu del TC
sobre la mesa impliqui
un desvalor penal”

Anna Simó

En l’escrit defensa, l’advocada de Corominas, Guinó i
Barrufet, afirma que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 42/2014, que escapça el dret a decidir del poble català, “posa fi a una línia
jurisprudencial consolidada
sobre les resolucions que
simplement expressen la voluntat política de les assembles legislatives”, fins llavors
permeses i que han provocat
un salt “no acceptable” al delicte de desobediència, segons Judit Gené. La fiscalia
també admet que el Parlament és una cambra on es
podia debatre i votar qualsevol tarannà polític i una mostra és la resolució 1/XI, que
declarava la sobirania catalana, l’any 2015. Però va ser

anul·lada pel TC en la sentència 259/2015, que marca totes les següents mordasses.
Lluís Corominas i Anna Simó, els únics investigats de la
mesa que van acceptar declarar en el judici del Suprem,
en defensa de la presidenta
Forcadell, van insistir-hi que
“la mesa només examinava la
forma i no el fons” de les propostes, com asseguren que
marca el reglament. Els fiscals, però, van preguntar-los
per dues iniciatives del 2009 i
el 2010, aquesta última presentada per l’exdiputat de
Solidaritat Alfons López Tena
(que va donar els documents
a fiscalia) vers una proposició
sobre la independència de
Catalunya, exclosa per la mesa per inconstitucional.

liol) testimonis i proves
perquè es debati a fons el
dret a la inviolabilitat parlamentària i també el gir
antidemocràtic del TC, a
partir del 2015, en vetar no
només accions jurídiques,
sinó també tot debat a la
cambra sobre el dret a decidir.
El judici començarà
amb les qüestions prèvies.
La penalista Judit Gené,
defensora dels membres
del PDeCAT, incidirà que
el procediment vulnera la
inviolabilitat dels exmembres de la mesa, recollida a
l’Estatut i a la Constitució
per protegir els vots i opinions dels diputats en l’exercici del seu càrrec. En

l’escrit de defensa, Gené
sosté que aquesta prerrogativa de separació de poders “té més sentit en
aquesta causa, ja que l’Estat ha usat tots els mecanismes per condicionar la
independència del poder
legislatiu de Catalunya”. El
Suprem, en el cas de Forcadell, ja va resoldre en contra en afirmar: “La inviolabilitat no té un caràcter illimitat. L’acte parlamentari que s’aparta de la seva
funcionalitat i és vehicle
per desobeir el que fixa el
TC no està emparat per la
inviolabilitat.”
Gené també demanarà,
en les qüestions prèvies,
que s’expulsi del procedi-

ment l’acusació d’agrupació criminal, que formula
l’acusació popular de Vox,
amb la qual els demana

Judit Gené

ADVOCADA DE 3 DIPUTATS PDECAT
—————————————————————————————————

“Mireia Boya no va
rebre cap notificació ni
requeriment del TC,
com cap diputat
electe”
Carles López

ADVOCAT DE BOYA (CUP)
—————————————————————————————————

“És injusta la
condemna de la
presidenta Forcadell,
perquè va fer el
mateix que la mesa”
EXDIPUTADA I MEMBRE DE LA MESA

—————————————————————————————————

El TSJC, més
democràtic que el
Suprem, permet
l’aranès a la vista
—————————————————————————————————

dotze anys de presó, en vulnerar-se el seu dret de defensa, ja que no s’ha fet cap
prova de descàrrec. En la
sentència, el Suprem condemna per sedició els líders polítics i només afirma que els fets provats no
es poden subsumir en el
delicte d’organització cri-

9.11.15

La resolució 1/XI, que planteja la creació d’un estat català, l’aprova el Parlament. La
suspèn el TC al desembre.
—————————————————————————————————

20.1.16

La resolució 5/XI, per la
creació d’una comissió d’estudi del procés constituent,
s’aprova. La suspèn el TC.
—————————————————————————————————

6-7.11.17

Les lleis del referèndum i
de transitorietat jurídica
s’aproven. El TC les suspèn i
nova querella de la fiscalia.

minal, com Vox demanava, però l’alt tribunal no hi
motiva la negativa.
Els polítics neguen les
acusacions de la fiscalia i
l’advocacia de l’Estat, que
els sol·liciten penes d’inhabilitació a càrrec públic per
desobediència. En l’escrit
d’acusació, el tinent fiscal
Pedro Ariche retreu dues
actuacions: una als membres de la mesa i l’altra a
Corominas, com a president del grup de JxSí, i
Boya, com a presidenta del
grup de la CUP, per haver
presentat les proposicions
de llei del 6 i 7 de setembre
del 2017. En aquesta actuació parlamentària també hi havia les portaveus

dels respectius grups, Marta Rovira i Anna Gabriel,
que van decidir marxar a
l’exili quan la instrucció de
la causa va ser traslladada
del TSJC al Suprem. La defensa de Boya, exercida
per l’advocat Carles López,
precisa que “no va rebre
cap notificació ni requeriment del TC” per aturar la
seva activitat, com tampoc
cap diputat.
“El relat fàctic no s’ajusta a la realitat”, sostenen
les defenses en relació amb
els escrits d’acusació, i demanen l’absolució de tots
els polítics. En el judici es
reafirmarà que la mesa del
Parlament no té la funció
revisora que li demanava el
Tribunal Constitucional ni
està fent un acte administratiu sinó un acte parlamentari quan permet un
debat polític a la cambra.
Anna Simó preveu respondre només les preguntes del seu advocat perquè
recorda que ja va declarar
al TSJC i al Suprem. Mantindrà la mateixa línia argumental en defensa del
dret a la inviolabilitat parlamentària, a la iniciativa
pública, a la representació
política, així com el compliment de les funcions de la
mesa i del reglament del
Parlament. Simó denuncia “l’enorme injustícia”
que es va fer condemnant
els líders catalans, però especialment la presidenta
del Parlament, perquè va
fer el mateix que la resta de
membres de la mesa: permetre el debat i la iniciativa polítiques. ■
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L’APUNT

Creix a la Franja i al Segrià el nombre de positius i Catalunya es converteix en titular únic i ininterromput.
La Generalitat tanca el Segrià i Simón diu que s’hauria
d’haver fet abans. El govern català diu que actua quan
toca però restringeix perquè ja no controla el contagi
comunitari. Alcaldesses rebutgen el confinament poc
abans d’adoptar més restriccions. Passem de l’alarma

Distància, mans,
mascareta i soroll
Xavier Miró

a la represa i tornem enrere en dos dies. Un epidemiòleg vol confinament total i un altre, que és cap hospitalari, demana calma perquè no hi ha col·lapse. El nombre de positius creix arreu del país, de l’Estat i del món
excepte a Madrid, i Simón no ens explica per què. Demanen distància, mans, mascareta però també necessitem pensar abans de parlar, i no garlar.

Judici a la mesa sobiranista del Parlament
Tr i b u n a l S u p e r i o r d e J u s t í c i a d e C at a l u ny a ( T S J C )
Jesús María
Barrientos

Carlos
Ramos

President

Ponent

Jordi
Seguí
Magistrat

Acusats
Lluís
Corominas

Lluís
Guinó

Ex-vicepresident
primer del
Parlament
(PDeCAT)

Ex-vicepresident
primer del
Parlament
(PDeCAT)

Delicte de desobediència.
Pena demanada: 1 any
i 8 mesos d’inhabilitació
i 30.000 euros de multa
Ex-secretària
primera del
Parlament (ERC)

Ramona
Barrufet

Mireia
Boya

Ex-secretària
quarta de la mesa
del Parlament
(PDeCAT)

Expresidenta del
grup de la CUP

Delicte de desobediència.
Pena demanada: 1 any
i 8 mesos d’inhabilitació
i 30.000 euros de multa

Delicte de desobediència.
Pena demanada: 1 any
i 8 mesos d’inhabilitació
i 30.000 euros de multa

Advocats de la defensa
Per Lluís Corominas,
Lluís Guinó i
Ramona Barrufet

BARCELONA

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Delicte de desobediència.
Pena demanada: 1 any
i 8 mesos d’inhabilitació
i 30.000 euros de multa

Xavier Melero i
Judit Gené

M. Piulachs

Delicte de desobediència.
Pena demanada: 1 any
i 8 mesos d’inhabilitació
i 30.000 euros de multa

Anna Simó

Acusacions

Carlos López

Ministeri fiscal
Advocacia de l’Estat
Acusació popular

Per Mireia Boya

Raimon Tomàs

Els acusa d’organització criminal
i els demana 12 anys de presó

Per Anna Simó

Testimonis de les acusacions
José Maria
Espejo-Saavedra
Diputat de Cs. Vicepresident
2n de la mesa Parlament en
la XI legislatura

David Pérez
Ibáñez
Diputat del PSC.
Secretari 2n de la mesa
del Parlament el 2017

Xavier Muro
Lletrat i secretari general
del Parlament des del 2016
(També demanat per
defenses PDeCat)

Pere Sol
Secretari general del
Parlament a l’octubre del
2016 (Demanat per
defenses PDeCat i ERC)

Antoni Bayona
Lletrat major del Parlament
ﬁns el 5 juny 2018
(També demanat per
defenses PDeCat)

Testimonis de les defenses
Proposats per A. Simó
Ernest Benach
President del Parlament
del 2003 al 2010
(També demanat per
defensa PDeCat)
Mercè Arderiu Usart
Lletrada de Parlament

Proposada per L. Corominas,
L. Guinó i R. Barrufet
Núria de Gispert
Presidenta del
Parlament del 2010
al 2015

El Suprem
decapita el debat
pel dret a decidir

Proposats per M. Boya
Carles
Riera
Diputat de la
CUP

Eulàlia
Reguant
Exdiputada
de la CUP

Albano-Dante
Fachín
Exdiputat i
portaveu de
CSQP
Ferran Civit
Diputat ERC i
de JuntxSí
ﬁns al 2017

Albert
Botran
Exdiputat de
la CUP, ara al
Congrés
Antoni
Castellà
Exdiputat de
JxSí i portaveu
de Demòcrates

Lluís Llach
Exdiputat de
JxSí i president
de la Comissió
d’Estudi del
Procés
Constituent
Gabriela Serra
Exdiputada
de la CUP i
vicepresidenta
de la Comissió
d’Estudi del
Procés
Constituent

El Tribunal Suprem va arrabassar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la investigació
mig embastada contra el
govern i la mesa del Parlament català, iniciada el
2016, amb una primera
querella de la fiscalia contra la presidenta Carme
Forcadell pel delicte de
desobediència en permetre la votació per crear una
comissió d’estudi del procés constituent. Abans, el
Tribunal Constitucional
va declarar inconstitucional la resolució 1/X1 sobre
l’aprovació d’un procés
per a la creació d’un Estat
català, del 9 de novembre
de 2015. Va ser la primera
votació criminalitzada.
Amb la querella per rebel·lió ordenada per la fiscalia general de l’Estat va
ser el moment en què l’alt
tribunal espanyol va assumir la causa vers la mesa, i
després del govern català i
dels líders socials, que
eren a l’Audiencia Nacional, amb la cúpula dels
Mossos. Va trencar la jurisprudència que precisa
que l’aforament del polític
investigat domina sobre la
resta, és a dir els diputats
catalans havien de ser jutjats pel TSJC, però una
única factura a Brussel·les
sobre una actuació puntual del govern va ser l’excusa perquè Madrid es
quedés el procediment.
Una decisió de la qual les
defenses esperen que el
Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH)
sostingui que el Suprem
no va respectar el dreta a
la tutela judicial efectiva.
Finalment, el desembre
del 2018, en les qüestions
prèvies i a un mes del judici, el Suprem va decidir
desprendre’s dels exmembres de la mesa i de l’exdi-

putada de la CUP, en només ser acusats de desobediència –“per raons operatives”, segons la resolució
del magistrat Manuel Marchena–, enfront del greu
delicte de rebel·lió.
La sentència del Suprem –de l’octubre passat,
que condemna els líders
polítics a entre 9 i 13 anys
de presó per haver impulsat “un aixecament tumultuari”– condiciona la
resta de judicis pendents
sobre els fets de la tardor
del 2017 a Catalunya, com
es va veure en el judici al
major Trapero i l’anterior
direcció de la policia catalana, a l’Audiencia Nacional, la sentència de la qual
s’espera a la tornada de
l’estiu. Els fets provats fixats per l’alt tribunal espanyol no es poden canviar i
seran una cotilla. Segur.
S’insisteix, però, que cada
tribunal ha de valorar la
prova en cada judici i individualitzar accions.
Pel Suprem, a Catalunya “el dret a decidir, que
no existeix, va mutar en el
dret a pressionar el govern
central” per intentar acordar un referèndum, tot
“enganyant la ciutadania”. En la resolució, hi
afegeix: “Aquesta simbòlica i ineficaç declaració
d’independència va ser el
desenllaç d’un procés de
tramitació legislativa que
es va desenvolupar en
oberta i contumaç oposició a tots els requeriments
formulats pel TC.” Pel Suprem, la presidenta Forcadell “va obrir la porta a incomplir normes constitucionals i estatutàries, i les
hauria d’haver inadmès”.
El tribunal insisteix que
“el dret a decidir només
pot construir-se a partir
d’un permanent desafiament polític. Ataca el pacte constitucional, és una
pretensió inabastable. És
un salt al buit”. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat
De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

972 18 64 45
VISITA
HOSTALRIC
OFERTA 2x1
LIMITADA

LA MESA DEL PARLAMENT, A JUDICI PER L’1-O

PARCS AQUÀTICS

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2020

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 35 euros
(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

Cal presentar la targeta del club del subscriptor
d’El Punt Avui directament a la taquilla

CONTINENZA &
DI FULVIO, LATIN
JAZZ & POP
SONGS
Festival de Guitarra Girona - Costa
Brava

Casa de Cultura Girona,
dijous 23 de juliol
a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Circuit acrobàtic o Guineu

Sortida 202 Eix
Transversal C-25
(Coll de Revell), d’Arbúcies
La compra es pot fer
exclusivament a les taquilles
del parc.

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 22 euros

ENTRADA A LA
FORTALESA
Lloc: Fortalesa d’Hostalric

Preu de l’entrada: 4 €

VISITA GUIADA AMB
CLAU AL RECINTE
MEDIEVAL
Lloc: Oficina de Turisme
d’Hostalric

Preu de l’entrada: 3,5 €
Cal presentar
directament la targeta de
subscriptor a la taquilla
Per a més informació:
www.turismehostalric.cat

Oferta vàlida per a 4 entrades
per cada targeta

Es recomana reserva prèvia: 626 799 335 o
info@selvaventura.com. Més info: www.selvaventura.com

CASA MUSEU
CAL GERRER
Fundació Cabanes

C/ Santiago Rusiñol, 60
(plaça del Monestir)
de Sant Cugat del Vallès

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu de l’entrada: 6 euros
Més informació d’horaris
i preus:
www.fundaciocabanas.org

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

Boya i el límit a la
llibertat
d’iniciativa política
a “Si em condemnen, mai més cap diputat podrà tramitar

una resolució sobre la independència”, avisa l’exdiputada

LA SELVA DE
L’AVENTURA

VISITES
HOSTALRIC

Mireia Boya, exdiputada de la CUP, en la seva declaració al judici del Suprem ■ ACN

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1230793L

Xavier Miró
BARCELONA

Solidaritat amb restriccions

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

El cas de l’exdiputada de la
CUP Mireia Boya és únic
en aquest judici perquè ni
formava part de la mesa
del Parlament ni va rebre
cap requeriment o notificació del TC ni tampoc va
ser objecte de cap querella
de la fiscalia. “Jo soc allà
perquè algú de la CUP havia de ser-hi en la seva lògica de persecució ideològica de tot l’independentisme, i em va tocar a mi perquè tenia el càrrec –que no
significa res– de presidenta de grup parlamentari.”
Una persecució que, sosté,
“dura fa molt de temps” i
que motiva que la seva defensa porti a la vista les
conclusions de la comissió
d’investigació de l’operació Catalunya, que van determinar
l’existència
d’una estratègia d’espionatge, proves i acusacions
falses contra l’independentisme per part d’organismes de l’Estat.
Per aquesta raó, la seva
és una defensa essencialment política, que recorda
les majories parlamentàries independentistes del
2012, 2015 i 2017; que la
CUP no va formar part del

Partits i entitats preveuen solidaritzar-se demà amb els diputats que seran jutjats per
desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les concentracions d’acompanyament previstes, però, s’han hagut de
replantejar arran de les noves
recomanacions de distancia-

ment personal i permanència
a casa. Mentre que la CUP o
Cap Dona en l’Oblit han fet
una convocatòria a les 9 davant la seu judicial, l’ANC i
Òmnium confirmen que es
mobilitzaran pels encausats
però sense aclarir encara
com ho faran en vista de la
nova situació preventiva.

govern ni de cap full de ruta unitari amb Junts pel Sí
ni tenia cap relació amb el
Consell Assessor per a la
Transició Nacional ni amb
el document Enfocats; o
que ella va presentar, entre altres, les proposicions
de llei del referèndum i de
transitorietat
jurídica
com a presidenta però
“junt amb la resta de diputats del grup”. Així, proposa el testimoni de sis diputats o exdiputats de la
CUP però també de Lluís
Llach, Ferran Civit i Antoni Castellà, de Junts pel Sí,
i d’Albano Dante Fachin,
de Catalunya Sí que Es
Pot. “Que acusin només
una persona de les 72 que
érem, no té sentit”, comenta respecte a votacions on també diputats

de Catalunya Sí que es Pot
es van sumar a la majoria.
En la mateixa línia política, el seu escrit de defensa
recorda, per exemple, que
l’1-O les forces de seguretat de l’Estat van fer “ús indiscriminat i massiu de la
violència física contra els
electors”.
Boya nega diferència
entre el fet que ella fos només diputada i els membres de la mesa –“tècnica”– i considera que una
condemna de qualsevol
dels acusats establiria el
precedent que no es pot
tramitar cap iniciativa
“que tingui a veure amb la
independència”. “Sigui
perquè la presentes, sigui
perquè permets votar-la”,
diu. I conclou: “És un avís a
navegants.” ■
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Torra sospesa denunciar
el rei emèrit per corrupció

La Crida aprova
dissoldre’s en la nova
Junts per Catalunya

aHo faria a títol personal i al marge del govern, i també contra els encobridors
del Borbó a Crida de les entitats a protestar avui a Poblet en la visita de Felip VI a El 95,7% dels socis,
Xavier Miró
BARCELONA

119001-1229909L

El president de la Generalitat, Quim Torra, va
anunciar ahir a través de
la seva oficina que valora
la possibilitat de presentar
una denúncia contra el rei
emèrit Joan Carles I i el
seu entorn en vista de les
cada cop més evidents
“pràctiques
corruptes”
durant el seu regnat segons van indicant noves
informacions. L’Oficina
del President de la Generalitat especificava que la
denúncia es presentaria a
títol individual i, per això,
analitzava la possibilitat
amb la seva defensa jurídica tot mantenint-ne al
marge la representació ju-

La frase

—————————————————————————————————

“Malgrat les
dificultats de la
denúncia, no es pot
mirar cap a una altra
banda davant de fets
tan greus”
Oficina del President

rídica del govern de la Generalitat.
En el comunicat s’explica que, “davant les notícies aparegudes aquestes
darreres setmanes”, la denúncia es presentaria contra Joan Carles de Borbó,
Corinna zu Sayn-Wittgenstein i “tots aquells que
d’una manera o una altra
hagin participat, ajudat,

El president Torra ■ ACN

cooperat o encobert les
pràctiques corruptes en
les quals presumptament
hauria estat involucrat
l’anterior cap de l’Estat espanyol i el seu entorn per

un espai de temps que encara s’ha de determinar”.
Admesa la dificultat de la
denúncia, Torra diu que
“no es pot mirar cap a una
altra banda” davant de fets
tan greus que afecten també persones que no tenen
inviolabilitat davant la llei.
L’anunci del president
Torra coincideix amb la visita prevista del rei Felip VI avui al monestir de
Poblet, contra la qual s’ha
organitzat ja una protesta
de l’ANC i d’altres. L’anunci també es fa enmig d’informacions que insinuen
un gest de Felip VI contra
el seu pare per salvaguardar la monarquia espanyola, una iniciativa que
podria ser l’expulsió del rei
emèrit de la Zarzuela. ■

favorables a convertir
l’entitat en fundació
del nou partit

X.M.
BARCELONA

La majoria dels socis de la
Crida Nacional per la República que han participat
en la consulta interna donen suport a dissoldre’s
com a formació política i
convertir-se en la fundació
del nou partit Junts que
impulsa el president Carles Puigdemont i el també
líder de la Crida Jordi Sànchez. El govern de la Crida
considerava ahir molt positiva la participació del
40% de les bases i els resultats de 7.694 vots (95,7%)
a favor d’integrar-se al nou
partit davant de 207 vots
contraris. “Els resultats

han estat clars i envien un
missatge inequívoc a la
propera assemblea general”, s’afirma en el comunicat publicat ahir per
l’entitat en referència a
l’assemblea del setembre
que haurà de prendre la
decisió vinculant.
Entretant i basant-se
en el resultat de la consulta interna, la direcció de la
Crida ja demanava ahir als
seus socis que s’inscriguin
en el congrés fundacional
de Junts que començarà
aquest 25 de juliol. També
dissabte instava a integrar-se a Junts l’alcaldessa
de Girona i diputada de
JxCat, Marta Madrenas.
Cridava també a fer-ho als
militants del PDeCAT en
un procés en què, explicava, inicialment es permetrà la doble militància però, difícilment, quan
Junts sigui ja realitat. ■

