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L’objectiu
d’Argimon al
capdavant de
Salut Pública

Tramitació
parlamentària
del límit per
als lloguers

Preveu doblar
els tests PCR i els
contactes detectats
per cada cas positiu
de Covid-19

La majoria de
JxCat, ERC, la CUP i
ECP avala el sostre
de lloguers, mentre
els API en recelen

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

En defensa del

Boya, Barrufet, Simó,
Corominas i Guinó
entrant ahir al matí al
TSJC ■ JUANMA RAMOS

FET Els acusats i els seus advocats defensen la inviolabilitat parlamentària i el fiscal i el president de la
sala els recorden que la llei és igual per a tothom MÉS Boya fa l’únic al·legat polític en el judici al TSJC
Emma Ansola
BARCELONA

“L’Aran pot autodeterminar-se, Catalunya no”

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

La inviolabilitat parlamentària, el reglament del
Parlament i la vigilància
dels drets de llibertat d’expressió i participació política de tots els diputats de
la cambra catalana van ser
els arguments jurídics esgrimits ahir pels exmembres de la mesa del Parlament quan era presidida
per Carme Forcadell. Lluís
Corominas, Anna Simó,
Ramona Barrufet i Lluís
Guinó,
conjuntament
amb la llavors diputada de
la CUP Mireia Boya, estan
acusats d’un delicte de
desobediència. El motiu,
l’admissió a tràmit d’iniciatives parlamentàries
que, a parer de la fiscalia,
l’advocat de l’Estat i Vox,
com a acusació popular,
anaven en contra de les
sentències dictades pel
Tribunal Constitucional
que els obligaven a aturar i
impedir tota activitat que
pogués afavorir el procés
independentista iniciat el
2015.
A diferència del judici
que es va celebrar al Tribunal Suprem contra els
membres del llavors govern de la Generalitat, en
aquesta ocasió es van escoltar pocs al·legats polítics i s’imposaven els criteris tècnics i jurídics.
Aquesta formalitat es va
trencar únicament amb la
declaració de l’exdiputada
de la CUP Mireia Boya, que

“El problema és que els independentistes ara som majoria
i això no agrada”, etzibava l’exdiputada de la CUP Mireia
Boya després de recordar la
paradoxa que suposa que el
Parlament permeti a “l’Aran
autodeterminar-se i que en

canvi no ho pugui fer Catalunya”. Boya va ser la protagonista de la intervenció més política i va ser contundent en
afirmar que no reconeix el Tribunal Constitucional com un
“agent legítim” davant el procés independentista. Diu que

no va rebre cap notificació del
TC. “I si l’hagués rebut... no reconec el tribunal com a agent
legítim en el procés d’independència de Catalunya”, va
assenyalar. També va denunciar que no es respecti la inviolabilitat parlamentària.

es va refermar en el mandat democràtic fruit del
resultat de les eleccions
del 27 de setembre per
portar a terme un referèndum que volia el 80% de la
població i una declaració
d’independència que en
cap cas ella va votar “de
manera simbòlica” el
27-O, sinó que la volia

nisteri fiscal i els advocats
de la defensa. El fiscal Pedro Ariche va demanar
aportar al volum de proves
el programa electoral amb
què Junts pel Sí s’havia
presentat a les eleccions
del 27 de setembre del
2015. La petició del ministeri fiscal anava acompanyada de l’exposició dels
motius pels quals els cinc
exmembres de la mesa del
Parlament seien al banc
dels acusats. “Van participar activament en una estratègia planificada i concertada per fracturar l’ordre constitucional i aconseguir la independència de
Catalunya i segregar-la del
regne d’Espanya”, afirmava. En aquest cas, segons
Ariche, el Parlament era
un dels “tres pilars” bàsics
del procés, el que havia de
“permetre la tramitació i
l’aprovació de les lleis i
normes jurídiques” del
procés independentista.
En aquest sentit, va optar
per fer una narrativa correlativa de totes les iniciatives parlamentàries al
llarg de l’última legislatura

per demostrar el lligam i la
causalitat entre totes
aquestes.

—————————————————————————————————

Boya no reconeix
el TC i diu que no
va votar la DUI de
manera simbòlica
—————————————————————————————————

“efectiva”. Un al·legat i
una declaració que contrastaven amb les de la
resta dels exmembres de
la mesa, més jurídiques.
Boya, a més a més, va ser
l’única dels acusats que va
contestar a les preguntes
del ministeri fiscal i durant l’interrogatori va poder utilitzar l’aranès amb
el suport d’un traductor.
El judici va començar a
les 10 del matí amb les
qüestions prèvies del mi-

Inviolabilitat o igualtat
En el torn de les defenses,
els advocats van apel·lar a
la inviolabilitat parlamentària dels acusats. Un argument que van emprar
per demanar l’anul·lació
del judici. Tanmateix, la
petició va ser denegada
per la fiscalia i el president
del tribunal, Jesús María
Barrientos, que va recordar als acusats i a les defenses que “ningú està per
sobre de les lleis, tampoc el
cos legislatiu”.
Amb aquest avís es va
donar inici a les declaracions dels acusats, que va
encapçalar el vicepresident primer en aquell
mandat, Lluís Corominas.
Tot i que els fets de l’acusació són els mateixos,
l’alt tribunal català ha
d’analitzar ara què va fer
cada un dels cinc processats. En general, tots els
acusats van defensar que
com a membres de la mesa
del Parlament, excepte

Boya, la seva voluntat única era permetre l’admissió
de totes les iniciatives parlamentàries, ja que així ho
recull el dret de participació política dels diputats i
dels seus representats, els
ciutadans. A més tots ells
van rebutjar que la mesa
hagués d’actuar com a òrgan censor del contingut
de les propostes i que únicament s’atenien a la formalitat i a la congruència
dels postulats de les iniciatives per acceptar-les. El
debat del contingut queda
limitat als diputats en seu
parlamentària, deien.
“No vam desobeir el TC”
Coromines va defensar
que la seva actuació durant la legislatura del
2015 com a vicepresident
primer de la mesa va seguir els mateixos criteris
que havia emprat amb anterioritat en altres legislatures des del mateix òrgan
de govern. “Fer complir el
reglament” i que els diputats poguessin exercir els
seus drets i es “permetés el
debat parlamentari, sense
excepció”. “Fent això, no
crec que estiguéssim desobeint el TC”, va assegurar
tot recordant que pensaven que la jurisprudència
els emparava. A Corominas també se’l jutja com a
president del grup de
Junts pel Sí, que, amb posterioritat als primers fets,
va entrar i signar les lleis
del referèndum i de transitorietat jurídica que van

ser aprovades els dies 6 i 7
de setembre del 2017. En
aquest cas, Corominas va
defensar que com a diputat i president del grup
mai va ser requerit pel
Constitucional perquè posés fre a iniciatives legislatives. En la seva declaració, Corominas va intentar trencar l’acusació del
fiscal sobre la correlació i
continuïtat de les iniciatives parlamentàries que
cercaven un objectiu comú.
Seguidament li va tocar
el torn a l’exdiputada Anna Simó, que va destacar
que el ple, quan està en actiu, és sobirà i la mesa no
pot interferir ni vetar iniciatives. Simó va exposar
el seu criteri d’aplicar un
“criteri obert i favorable” a
la capacitat d’iniciativa
dels grups, el mateix criteri que va emprar el 27 d’octubre en el ple de votació
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L’APUNT

Quant ens costaran
140.000 milions?
Francesc Espiga

Hi ha un tret distintiu del caràcter ibèric que és incorregible. Aquí i allà, tenim una facilitat genètica per als estats ànims bipolars; és a dir, de passar del derrotisme
compulsiu a l’entusiasme desbordant a una velocitat
sorprenent. Ho veiem amb el Barça i ho hem vist, també, amb la darrera cimera de la UE sobre la crisi de la
Covid. De veure’s gairebé desnonats pels països dits

frugals, polítics i opinadors estatals han passat a una
eufòria mal continguda pels 140.000 milions obtinguts
en l’acord. I benvinguts que seran davant el panorama
de devastació que s’albira, però, com tot en la vida, ningú acostuma a deixar o regalar res per simple caritat.
Sempre exigeix alguna cosa a canvi. La clau de volta és
qui, i com, acabarà pagant aquest cop el peatge.

Les frases

—————————————————————————————————

“Volíem complir el
reglament i que els
diputats exercissin
els seus drets, no
desobeir el TC”
Lluís Corominas

EXDIPUTAT DE JUNTS PEL SÍ
—————————————————————————————————

“Vaig actuar sempre
prenent com a base un
criteri obert i favorable
a la llibertat d’iniciativa
dels grups”
Anna Simó

EXDIPUTADA D’ERC
—————————————————————————————————

“També la iniciativa
legislativa és un dret
fonamental dels
nostres representants,
els ciutadans”
Lluís Guinó

DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA
—————————————————————————————————

“Vam intentar
compaginar els drets
dels diputats amb els
requeriments del
Constitucional”
Ramona Barrufet

EXDIPUTADA DE JUNTS PEL SÍ
—————————————————————————————————

“El Constitucional
no és un actor legítim
en el procés
d’independència
de Catalunya”
Mireia Boya

EXDIPUTADA DE LA CUP

154430-1231029L

de la declaració d’independència. L’exdiputada Barrufet va indicar que els
membres de la mesa van
intentar “compaginar” els
requeriments del Tribunal Constitucional (TC) i

els drets dels diputats, i
que no era objectiu desobeir l’alt tribunal. Guinó,
l’únic dels acusats que va
declarar ahir i que continua com a diputat del Parlament, va defensar els

fets més polèmics del 6 i el
7 de setembre quan es van
aprovar textos legislatius
del referèndum i la transitorietat jurídica. “Des d’un
punt de vista polític”, tots
els grups parlamentaris

“van fer política” i van estar “moltes hores debatent”. “Penso que no va ser
un dia especialment negatiu per al Parlament”, va
assegurar. Guinó també
va defensar que la mesa

del Parlament no pot entrar a qualificar la constitucionalitat dels textos
que es demanen tramitar,
ja que aquesta és una feina
que correspon, un cop
queda aprovada la propos-

ta, al TC. La sessió es va
tancar amb les declaracions dels testimonis José
María Espejo Saavedra
(Cs) i David Pérez (PSC),
exmembres de la mesa en
aquella legislatura. ■
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POLÍTICA LA MESA DEL PARLAMENT, A JUDICI PER L’1-O

Manifestants a l’exterior del Palau de la Justícia, el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i les acusacions amb una mampara de seguretat separant-los ■ J. RAMOS/EFE/ACN

Si més no, l’occità

ABANS · El judici contra els membres de la mesa del Parlament té com a preludi una modesta concentració de suport als
acusats al passeig de Lluís Companys DURANT · En la vista oral es va fer servir per primer cop l’aranès com a llengua
reconeguda per un tribunal DESPRÉS · Els advocats creuen que s’enfronten al “judici impossible” i a una condemna segura
Jordi Panyella
BARCELONA

E

s pot agafar la cosa pel costat
pessimista i destacar que el
judici d’ahir contra els membres de la mesa del Parlament durant el mandat de Carme
Forcadell és el viu reflex del moment de desconcert pel qual estan
passant els partidaris del moviment
sobiranista del país. Desconcert o
desmobilització, perquè al carrer
l’ambient era molt diferent al que
s’ha viscut amb motiu d’altres cites
judicials d’actors del procés que han
tingut el Palau de Justícia de Barcelona com a escenari i el passeig de
Lluís Companys com a contenidor
d’una marea humana que ahir no es
va deixar veure. Abans de començar
el judici, i sota l’ombra de l’Arc de
Triomf, els cinc acusats van rebre
l’escalf d’un grup reduït de persones, encara no dues-centes, entre
les quals molts càrrecs electes i polítics en actiu. Els van acompanyar
fins a l’entrada de l’edifici judicial i a
l’interior de la sala –amb aforament
obligadament reduït per culpa de la
Covid 19– l’expectació era mínima,
per no dir inexistent.

Es pot deduir que l’activisme independentista està cansat, però cal
dir també que és evident que no són
bons temps per a la mobilització, en
una Barcelona encara presa pel coronavirus i amb recomanació de les
autoritats de quedar-se a casa si allò
que s’ha de fer al carrer no és imprescindible. Si manifestar-se és o
no una qüestió imprescindible és un
debat que no toca substanciar en
aquesta crònica, per tant deixem-ho
que ni el virus, ni la calor ni les mitges vacances de mitjans de juliol
animaven la cosa.
El que sí que cal dir és que a més
d’un dels acusats d’ahir va sorprendre el fet que el tribunal no optés
per ajornar la vista davant el nou
augment de casos de contagi a Barcelona. Es va decidir tirar endavant;
això sí, extremant al màxim les mesures de seguretat higièniques. Dins
de la sala, tothom amb mascareta
tret de les persones que prenien la
paraula. Tots els micròfons estaven
protegits amb una petita bosseta de
plàstic, tret dels dels tres membres
del tribunal. Entre els advocats es
va situar una mampara de metacrilat per afavorir la distància i els
únics que no respectaven aquesta

separació eren els cinc processats.
El banc dels acusats no dona per a
més i la distància era poca.
Quan els acusats es van treure
la mascareta i van enfocar el micròfon, ho van fer per afrontar un debat de molt difícil resolució i que es
pot resumir amb el següent anunciat: què va ser primer, la llei o el
Parlament. És a dir, què ha de prevaldre? Les lleis que ho regulen tot,
o el dret del Parlament a debatre
sobre qualsevol tema i a legislar
amb normes que transformen i milloren la societat? Hi ha lleis perquè
hi ha parlaments, però sense lleis
que els reglamenten no hi hauria
parlaments.
En resum, doncs, Anna Simó,
Lluís Corominas, Ramona Barrufet,
Lluís Guinó i Mireia Boya van intentar convèncer el tribunal que allò
que van fer durant el període legislatiu en què Catalunya va intentar el
triple salt mortal de la independència va ser donar veu al Parlament
per tal que els representants del poble debatessin fins a quin punt es
podien estirar les costures de la llei.
“Ningú està per sobre de les lleis”,
els va advertir el magistrat Jesús
María Barrientos. “El Parlament és

“Free
Forcadell”
L’expresidenta del
Parlament, Carme
Forcadell, no declararà al judici als que
van ser membres
de la seva mesa,
però la reivindicació de la seva figura
va ser present ahir
a la sala gràcies a
les bosses que portaven les tres dones acusades. Simó, Boya i Barrufet
lluïen uns sacs de
color blanc amb la
llegenda “Free Forcadell”i el rostre de
l’expresidenta imprès en negre. “Jo
porto un dels bolígrafs liles que va fer
a la presó”, reivindicava Lluís Corominas.

la casa de la paraula”, va rebatre en el
seu torn de paraula Barrufet. Tot plegat en un terreny de joc que va delimitat per la sentència del Tribunal
Suprem als líders del procés en el
qual es va condemnar també la que
era presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, perquè com diu, textualment, va actuar fora de la llei “amb la
mesa” fent-li costat. “És el judici impossible”, resumeix la lletrada Judit
Gené.
Com que la condemna es té per segura i, per tant, el moment no convida a grans alegries, si més no en el judici d’ahir es va produir un fet que cal
considerar positiu i, per què no, també històric. Mireia Boya va declarar
en llengua occitana, aquest parla que
a Catalunya es coneix com l’aranès, i
ho va fer gràcies a la participació
d’un intèrpret, Joan Farriol Massip
Bonet. Amb aquest acte és el primer
cop que la llengua occitana és utilitzada davant d’un tribunal de manera
normalitzada i acceptada. S’havia fet
servir a França però després s’havia
anul·lat el procés per haver utilitzat
la parla no oficial. Ja se sap, en qüestió de llengua Espanya estreny, però
França ofega. I al mig, rebent per tots
costats, Catalunya. ■
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Quaranta eurodiputats,
per la llibertat dels Jordis

a Dos vicepresidents de l’eurocambra s’afegeixen a la iniciativa signada pels eurodiputats i se

sumen a una carta que insta l’Estat espanyol a “derogar o reformar” el delicte de sedició
Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vicepresidents del Parlament Europeu, Heidi
Hautala i Dimitrios Papadimoulis, i les líders del
grup Verd/ALE i l’Esquerra Unitària, Ska Kell i Manon Aubry, van reclamar
ahir la llibertat de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez.
En un manifest conjunt
amb una quarantena d’eurodiputats, aquestes personalitats rellevants de
l’esquerra i l’ecologisme
europeu van rebutjar la
sentència “injusta” del
Tribunal Suprem contra
els activistes independen-

142017-1231297L

tistes empresonats. “Crea
un greu precedent per al
dret de protesta”, alerten.
Per revertir aquesta situació, el grup de representants europeus va instar
ahir el govern de Pedro
Sánchez a fer els passos
necessaris per “derogar o
reformar” el delicte de sedició. Així, proposen a l’executiu espanyol que promogui al Congrés la reforma del Codi Penal” perquè
la interpretació que ha fet
el Suprem del delicte de
sedició és “contrària al
principi de legalitat”.
Els eurodiputats també
van mostrar ahir la seva
preocupació pels presos
durant la pandèmia del coronavirus. De fet, insten

Una pancarta desplegada coincidint amb els mil dies de presó de Cuixart i Sànchez ■ ACN

les autoritats de l’Estat a
“accelerar” la implementació del “pla de desacceleració” de les institucions
penitenciàries per “facili-

tar que tots els presos en
règim de semillibertat puguin sortir de la presó”
mentre duri la crisi de la
Covid-19.

Igual que el manifest de
finals de maig de diversos
diputats de Podem i sobiranistes al Congrés dels
Diputats, la declaració sig-

nada pels representants
europeus es fa ressò de
l’informe que Amnistia Internacional va enviar al
Tribunal Constitucional i
a les diferents parts sobre
el cas de Cuixart i Sànchez, en el qual demana
que les seves consideracions “siguin tingudes en
compte” per a la resolució
del recurs contra la sentència de l’1-O. “Cada cop
hi ha més veus a Europa
que reclamen el respecte
pels drets humans a l’Estat espanyol”, van celebrar ahir des d’Òmnium.
Entre els signants hi ha
els eurodiputats catalans
de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí; l’eurodiputada
d’ERC, Diana Riba, i l’eurodiputat dels comuns,
Ernest Urtasun. Els eurodiputats Izaskun Bilbao
(PNB) i Pernando Barrena (Bildu) també han donat suport al manifest,
igual que els eurodiputats
d’Unides Podem, Manu Pineda i Idoia Vilanueva;
l’eurodiputada d’Izquierda Unida, Sira Riego, i l’eurodiputat d’Anticapitalistes, Miguel Urbán. ■
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La conferència de presidents
passa al davant de la taula

a Sánchez convocarà Torra i la resta de presidents abans d’exhaurir el juliol per exposar l’acord del
fons europeu a Continua esgrimint la desunió entre JxCat i ERC per no fixar data a la taula de diàleg

La frase

David Portabella
MADRID

—————————————————————————————————

El mes de juliol exhaureix
els seus dies i la taula de diàleg no només no troba una
data, sinó que Pedro Sánchez ha optat per avantposar ara la convocatòria
d’una conferència de presidents autonòmics que aplegui presencialment Quim
Torra i la resta a Madrid.
Després de retornar del
Consell Europeu i de ser
ovacionat pels ministres a
La Moncloa per l’acord que
suposarà una injecció de
140.000 milions des de la
UE a l’Estat espanyol (més
informació a Europa Món),
Sánchez reordena les prioritats: acudirà al ple del
Congrés a explicar el fons
europeu i reunirà els presidents aquest mes en un fòrum a disset per negociar el
repartiment dels diners. La
Moncloa no té pressa per
reunir la taula de diàleg
nascuda el 26 de febrer i esgrimeix la desunió entre
JxCat i ERC com a fre a la
cita.

“És la Generalitat la
que ha de dir si està
en condicions i si hi ha
acord entre els seus
components”
María Jesús Montero
MINISTRA PORTAVEU

Sánchez era ovacionat ahir pels ministres en arribar a La Moncloa per l’acord a la UE ■ EFE

Després de mantenir catorze videoconferències de
presidents durant els tres
mesos que ha durat l’estat
d’alarma, la fi de l’excepcionalitat havia de desconfinar l’agenda que la Covid-19 ha congelat. Però el
partit de tornada de la taula
de diàleg entre l’Estat i la
Generalitat, que s’ha de fer

a Barcelona, es veu desplaçat per una nova edició del
fòrum a disset “per mantenir oberta aquesta línia de
diàleg que es va iniciar en
l’estat d’alarma i per informar d’aquest acord històric, el més important des de
la construcció de l’euro”,
segons afirma la ministra
d’Hisenda i portaveu, Ma-

Llibertat per a dos
CDR investigats
per l’afer Judes

PARCS AQUÀTICS
Puigdemont
participarà a
l’UCE de Prada

WATER WORLD /AQUADIVER
Temporada 2020

Preu: 35 euros

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

801175-1230470L

OFERTA 2x1
(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

ría Jesús Montero. Sobre la
taula hi ha el torcebraç del
repartiment territorial dels
72.750 milions que són
transferències de la UE a
fons perdut, ja que la meitat restant del fons son
préstecs. L’última vegada
que el Senat va ser la seu
d’una conferència de presidents va ser el gener del

2017 i l’aleshores president, Mariano Rajoy, era
plantat per Carles Puigdemont i per Íñigo Urkullu.
Tot i que és Sánchez qui
ha omplert a última hora el
calendari del juliol, la ministra portaveu invoca que
l’agenda del president
“sempre” és “bastant nodrida” i traspassa a la Generalitat la responsabilitat
de desconfinar una mesa
que s’havia de reunir mensualment i que ara no troba data. Per Montero, és el
govern de Quim Torra el
que ha de dir si està “en
condicions” de celebrar-la i
“si hi ha acord” entre els
“diferents components”,
en al·lusió a la desunió de

JxCat i ERC. La Moncloa
no descarta que es pugui
trobar una data aquest
mateix mes de juliol que
convingui a les dues parts,
però per si de cas avisa que
ni el president ni els seus
ministres no marxaran de
vacances i que l’agost serà
un mes políticament tan
hàbil com qualsevol altre.
“Per tant, és al govern de la
Generalitat a qui correspon dir si està en condicions de poder celebrar
aquesta taula de diàleg i si
hi ha acord entre els diferents components de la
Generalitat perquè es pugui sol·licitar i es pugui celebrar, insisteixo des de la
disponibilitat que el govern de l’Estat sempre ha
mantingut”, va avisar la
ministra.
La incapacitat de Sánchez de trobar dates per
complir els compromisos
d’investidura no només
afecta ERC. El PNB, disposat a reeditar el govern de
coalició amb el PSE a Euskadi, votarà en contra de
les conclusions de la comissió de Reconstrucció al
Congrés com a protesta pel
“perill de recentralització”
sanitària i perquè no es
convoca la comissió mixta
del concert. “Estem molestos i enfadats. No pot ser
que un sigui soci estratègic
per donar sempre els vots,
però que després ja no a
l’hora de complir els acords
quan tot està firmat”, avisa
el president del PNB, Andoni Ortuzar. ■

L’expresident Carles Puigdemont pronunciarà una xerrada el 21 d’agost a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada,
rere l’epígraf Independència
desactivada?. L’expresident
serà la principal figura d’un
programa en què també destaquen els consellers Damià
Calvet i Mariàngela Vilallonga,
o l’arquebisbe de Tarragona,
Joan Planellas. Ja hi ha inscripcions obertes per als cursos, que es partiran entre presencials i virtuals, i que per
primer cop es faran a l’alberg
Pau Casals-Canigó i no a l’històric Liceu Renouvier. ■ Ò.P.J.

El jutge va ordenar ahir llibertat amb càrrecs, però sense
mesures cautelars, per a dos
membres dels CDR que estaven sent investigats per la seva suposada vinculació a “un
grup terrorista”. El cas és una
ramificació de l’operació Judes, duta a terme el 23 de setembre del 2019. ■ REDACCIÓ

Topada política al
Parlament per la
comissió del 155
L’aprovació, ahir, del dictamen
de la comissió sobre el 155 al
ple del Parlament va servir per
escenificar una altra topada
entre Cs, el PSC i el PP, per
una banda, i l’independentisme, de l’altra, sobre els motius
de la intervenció de l’autogovern i les conseqüències que
això ha tingut. ■ REDACCIÓ

Agents dels Mossos durant la protesta a Poblet ■ EFE

L’ANC exigeix a Buch que plegui
L’ANC ha reclamat la destitució del conseller d’Interior, Miquel Buch, com a conseqüència de l’actuació dels Mossos
en les protestes que hi va haver dilluns durant la visita del
rei Felip VI al monestir de Poblet. L’entitat va denunciar
ahir que la policia catalana va
actuar “amb un clar biaix
ideològic reprimint la protesta
independentista. Lamentablement, aquesta pràctica és recurrent i ja s’ha convertit en
sistèmica en el si del Departament d’Interior”.

Per la seva part, el Parlament va aprovar ahir que l’abdicació de Felip VI és “necessària” i va reprovar el Rei, el
president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, i l’anterior cap
de l’executiu, Mariano Rajoy,
per l’aplicació del 155. La votació sobre l’abdicació es va
aprovar amb els vots de
JxCat, ERC, CatECP i la CUP i
critica l’actuació de Felip VI
“des del discurs del 3 d’octubre de 2017, i especialment en
l’impuls, l’aprovació i l’aplicació de l’article 155”. ■

