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L’Església ha
posat al seu nom
3.722 finques

a Justícia obre una oficina per mitjançar entre els bisbats
i els que es creuen propietaris legals dels immobles a La

majoria de propietats immatriculades són de Lleida
M.R.

L’Església catòlica ha inscrit 3.722 immobles al seu
nom sense cap títol que
n’acredités la propietat en
un període de 70 anys, des
del 1946 i fins al 2015, segons consta als registres
de la propietat. Ho ha fet
emparant-se en una llei
franquista vigent fins al
2015 que facultava els bisbes per acreditar la propietat dels béns immatriculats, com si fossin notaris.
El Departament de Justícia, que ahir va explicar els
fets, ha obert una Oficina
de Mediació per resoldre
els plets entre l’Església i
els que es consideren legítims propietaris dels immobles, entre els quals hi
ha Unió de Pagesos i l’Associació de Micropobles de
Catalunya, que han reclamat molts d’aquests béns.
La majoria d’immatriculacions fetes són de centres de culte (50%), temples, ermites, cementiris,
capelles, conjunts eclesiàstics i santuaris, i terrenys
rústics (41%). La resta
d’inscripcions són d’edificis (9%) com ara rectories, garatges o palaus.
Lleida suma un 58% de les
immatriculacions i agrupa
les tres comarques més
afectades: el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alt
Urgell. Els dos municipis
amb més immatriculacions són el Pont de Suert
(Alt Urgell) i Olesa de Bonesvalls (Alta Ribagorça).
Mossèn Antoni Matabosch, responsable econòmic de la diòcesi de Barcelona quan es van fer part de
les immatriculacions, va
assegurar ahir que la majoria de propietats “eren de
l’Església de feia segles”,
però no s’havien pogut inscriure al registre, com ara
Santa Maria del Mar o l’església del Pi. L’arquebisbe
d’Urgell va recordar que
una llei prohibia des del segle XIX que l’Església posés
propietats al seu nom. ■
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Comencen les
obres d’estiu
a les línies de
rodalies

El Penedès, amb
restriccions de trens
i talls, i el Maresme,
les destinacions
més afectades

Cop d’efecte del
Suprem contra
els permisos

Els efectes
econòmics del
confinament
per la Covid-19

Un de cada quatre
autònoms ja ha
plegat i creix la
preocupació per
la situació laboral

Carme Forcadell sortint
de la presó de Wad Ras de
Barcelona per anar a
treballar ■ EFE

FI · L’alt tribunal tomba el 100.2 de Forcadell i usurpa a Institucions Penitenciàries el
poder sobre els presos RAÓ · En posa en dubte la reinserció XOC · No té efecte pràctic
però amenaça el tercer grau de tots, i l’afectada i Capella hi veuen “venjança”
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem es va
atraure la causa del procés
a Madrid tot desafiant el
principi del jutge natural,
per ser ell i no el barceloní
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –el que
ara jutja la mateixa mesa
del Parlament on va seure
Carme Forcadell– el sentenciador, i ara usurpa a
Institucions Penitenciàries el poder de decidir
com s’ha de complir la condemna dels presos polítics. Davant el recurs
d’apel·lació de la fiscalia, el
Suprem ha optat per atendre’l i revocar la resolució
del jutjat de vigilància penitenciària número 3 de
Lleida, que va aprovar
l’aplicació del 100.2 del reglament penitenciari a la
presidenta del Parlament
Carme Forcadell, condemnada a onze anys i mig
de presó per sedició. Si bé
el cop d’efecte del Suprem
erigint-se ara en àrbitre de
la vida dels presos no té
efecte pràctic immediat
perquè tots han assolit el
tercer grau, el cert és que
la situació de tots es veu
amenaçada d’involució
per un tribunal que els observa a sis-cents quilòmetres de distància. “Venjança”, és la paraula que ahir
van coincidir a denunciar
tant l’afectada, Forcadell,
com la consellera de Justícia, Ester Capella.

Que el tribunal instructor, jutge i sentenciador
s’erigeixi ara també en vigilant de la condemna de
sedició nou mesos després
de dictar-la era rebut amb
consternació per Forcadell pel que suposa de canvi de regles. “La competència sobre el 100.2 és de
l’Audiència provincial, però el Suprem l’assumeix
per poder revocar-me’l. No
em sorprèn, d’aquest tribunal no n’espero justícia,

de la presó que corregeixi
Forcadell d’haver admès
debats esdevé un atzucac
d’impossible resolució, el
tribunal es limita a dir el
que creu que no hauria de
ser i prou, sense ocultar
que el seu comportament
és exemplar. “La sala no
posa en dubte el bon comportament de la senyora
Forcadell a la presó i la influència positiva que hagi
pogut exercir en la resta
d’internes –fets destacats

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

L’Audiència de
Girona avala les
sortides de Bassa
com fins ara

El tribunal de
Barcelona dona el
100.2 dels Jordis i
Forn al Suprem

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

sé que és venjança”, denuncia.
El més controvertit de
l’argumentació dels magistrats del Suprem és la
seva excursió intel·lectual
per la reinserció, ja que
aprecien que les tasques
de Forcadell de voluntariat i acompanyament
d’un familiar tenen “falta
de justificació i desconnexió amb la reinserció”. Els
magistrats, però, no gosen
dir què seria idoni com a
model de reinserció, una
fita definida en un delicte
clàssic però no en una condemna per haver admès a
tràmit i a debat iniciatives
parlamentàries que eren
perseguides pel Tribunal
Constitucional. Com que
definir una activitat fora

en els informes que acompanyen la proposta de la
junta de tractament–.
Tampoc qüestiona la seva
capacitat de lideratge ni
les habilitats socials que es
descriuen. Però res permet salvar aquesta absència absoluta d’enllaç entre
el programa que es proposa i el procés de reinserció
social que, com és obvi, no
pot ser aliè al delicte pel
qual va ser condemnada”,
raonen els magistrats. I
tot torna a l’origen: en què
pot consistir una reinserció nascuda de desoir el
Tribunal Constitucional?
Els magistrats del Suprem, a més, avisen que la
seva negativa a incloure
en la sentència l’article
36.2 del Codi Penal –supo-

saria que els condemnats
han de complir la meitat
de la pena per poder aspirar a tercers graus– s’ha
d’interpretar com un aval
a l’aprovació de programes de flexibilització que,
per la via del 100.2, amaguin el que ells perceben
com a excarceracions.
Demolidor per conviure
Si bé el Suprem sempre
s’ha rebel·lat en contra de
la denominació de presos
polítics, en el raonament
del cop d’efecte pel qual
ara és vigilant penitenciari se sent obligat, una vegada i una altra, a reivindicar
que Forcadell no és perseguida per independentista. “La senyora Forcadell
no va ser condemnada per
la seva ideologia independentista. Va ser declarada
autora d’un delicte de sedició pels fets declarats provats en el judici històric de
la nostra sentència, on
s’explica el seu decidit protagonisme en el concert
delictiu”, sosté el tribunal.
La insistència del Suprem
a defensar reiteradament
el que no és desperta una
pregunta en l’advocat Andreu van den Eynde: “Per
què el Tribunal Suprem
diu tantes vegades en les
seves resolucions que «no
està castigant la ideologia
independentista» al fer
front amb «firmeza» al
«desafío independentista»? Aquí grinyola quelcom.” Es dona la circums-

Pena rebaixada en el cas Blanquerna

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

El Suprem també va fer pública ahir la sentència que rebaixa les penes de presó als 14
ultres acusats de l’assalt al
centre cultural Blanquerna de
Madrid la Diada del 2013. Arran dels fets, l’Audiència Provincial de Madrid els havia imposat penes que oscil·laven
entre els sis i vuit mesos de
presó per desordres públics i
una multa per danys amb
l’atenuant de reparació, però
el Suprem va anul·lar parcialment la sentència el 2017 i va

elevar les condemnes fins als
quatre anys de presó. El
Constitucional va considerar,
però, que s’havia aplicat malament un agreujant –el de
discriminació ideològica– i
per això va instar el Suprem
a revisar la sentència, que és
el que ha fet ara. Així, dotze
dels acusats han rebut una
pena de 2 anys i 7 mesos;
mentre que dos dels capitostos de l’atac han estat condemnats a 2 anys i 8 i 9 mesos, respectivament.

tància que el cop de timó
del Suprem arriba dos dies
després que el president
del tribunal i del Consell

General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes,
parlés de “desafío independentista” i acusés “el
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L’APUNT

Els “pals”
de Lesmes
Carles Sabaté

La repressió judicial accelera abans de vacances. El
Suprem revisarà el tercer grau als presos, colla Borràs
i ha citat Baños perquè no va respondre a Vox. El TSJC
acaba avui el judici a la mesa del Parlament i la diputada Boya. El jutjat de Figueres investiga prop de duescentes persones pel tall del Tsunami. No han pogut
demostrar la implicació de dos immigrants, que han

estat nou mesos a la presó, en els aldarulls posteriors
a la sentència. La justícia de l’Estat no aturarà la repressió perquè, com deia Lesmes, president del Poder
Judicial, on hi havia alcaldes solidaris amb la vara pel
9-N, ell hi veia “gente manifestándose con palos”.
Tampoc deixarem de pensar que no volem saber ni
compartir res amb aquest estat i la seva justícia.

Les frases

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

“No em sorprèn la
decisió del Suprem.
D’aquest Tribunal no
n’espero justícia, sé
que és venjança”

“Que a l’Estat
espanyol cap
independentista pot
trobar-hi justícia, ja ho
sabíem”

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Carme Forcadell

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“A efectes pràctics
això vol dir que en un
termini molt breu de
temps ens revertiran
el tercer grau”

“Al Suprem li pot
més l’ànim de
venjança que l’ànim
del dret, que és el que
hauria d’imperar”

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

Josep Rull

—————————————————————————————————

“Ho tornem a repetir:
ni la venjança ni la
presó no ens faran
renunciar a seguir
lluitant”

“S’ha volgut fer una
resolució que, per
algun motiu, va més
enllà d’una qüestió
jurídica”

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

ADVOCADA DE CARME FORCADELL
—————————————————————————————————

“La revenja del
Suprem no va acabar
amb la sentència, s’hi
recrearà tantes
vegades com calgui”

“El Suprem fixa les
pautes per les quals es
poden regir aquestes
actuacions i dona
seguretat jurídica”

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

MINISTRE DE JUSTÍCIA

Reaccions d’indignació
El contingut la resolució
del Suprem va ser rebut
amb una crítica unànime
pels representants del govern català i dels partits
independentistes, que va
coincidir a assenyalar que
la decisió estava més fonamentada en criteris polítics que no pas jurídics. De
totes elles, la del president
Quim Torra va ser una de
les que es van revestir de
més contingut polític,
quan va manifestar; “Que
a l’Estat espanyol cap independentista pot trobar-

ser la reflexió que sobre
aquest tema va fer el que
va ser conseller de Territori i Sostenibilitat a través
de Twitter. Des d’una vessant més tècnica, l’advocada Marisa Díaz, integrant de l’equip de la defensa de Carme Forcadell,
va criticar, en primer lloc,
que l’alt tribunal s’hagi
pronunciat sobre una situació, la concessió del
100.2, que ja no es dona,
atès que la seva representada ja gaudeix del tercer
grau. “S’ha volgut fer una
resolució per algun motiu
que transcendeix més enllà d’una qüestió jurídica.
Perquè si fos una qüestió
jurídica, aquesta resolució
no hauria existit mai”, va
opinar la lletrada, que va

Juan Carlos Campo

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Què s’han pensat?
Com més xantatge
facin, més forta és la
nostra determinació.
Seguirem lluitant”

“La persecució i la
venjança no s’aturen
ni després de la
sentència. Tot el
suport, presidenta”

PRESIDENT D’ÒMNIUM

PRESIDENT DEL PARLAMENT

Jordi Cuixart

hi justícia, ja ho sabíem.
Que Espanya no reconeixerà el dret a l’autodeterminació dels catalans,
també. I aleshores? Aleshores tot depèn del salt
col·lectiu conjunt de tot
l’independentisme (institucions + societat civil).”
Significatives també van
ser les piulades que van fer
els presos, i més explícitament Josep Rull, avançant
que el pronunciament del
tribunal tindrà repercussions directes sobre la seva situació penitenciària.
“A efectes pràctics això vol
dir que en un termini molt
breu de temps ens revertiran el tercer grau i ens impediran sortir a treballar
en virtut del 100.2. Tornarem a la presó-presó”, va

Marisa Díaz

—————————————————————————————————

Raül Romeva

de Joaquim Forn i de Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart al
Suprem perquè sigui l’alt
tribunal el que dicti els
propers passos.

Ester Capella

—————————————————————————————————

Joaquim Forn

món independentista” de
difamar la justícia espanyola titllant-la de “franquista o feixista”. Lesmes
viu amb el mandat caducat des del 4 de desembre
del 2018.
Que ni la justícia ni el
que diu el Suprem és una
ciència exacta es va evidenciar en poques hores
amb exemples dispars a
Barcelona i a Girona: mentre que l’Audiència provincial de Girona va avalar les
sortides de Dolors Bassa
desestimant el recurs de la
fiscalia contra el 100.2 i no
entrant en cabòries de si la
consellera de Treball es
mereix o no el permís,
l’Audiència de Barcelona
es va inhibir en favor de
Madrid i va enviar el 100.2

Quim Torra

afegir que una de tantes
conseqüències de tot plegat és que se’ls ha deixat
“inseguretat jurídica en
molts termes”. Al seu torn,
el ministre de Justícia,
Juan Carlos Campos, va
optar, aparentment, per
una posició neutra expressant el seu “respecte” per
allò acordat pel TS tot i
que, alhora, va afegir que la
resolució “dona seguretat
jurídica”, és a dir, just el
contrari del que asseguren
les defenses de Forcadell.
Solé, eurodiputat
I enmig de tot plegat, el
president del Parlament
Europeu, David Sassoli, va
fer públic ahir que Jordi
Solé serà el substitut
d’Oriol Junqueras com a

Roger Torrent

membre de l’Eurocambra,
després que l’escó del líder
d’ERC quedés vacant per
la condemna del Tribunal
Suprem. Solé, que ja va ser
eurodiputat entre el 2017 i
el 2019, serà el segon electe dels republicans a la
cambra comunitària juntament amb Diana Riba.
“Estic segur que es farà
justícia i Junqueras serà
eurodiputat. Mentrestant,
i a partir d’avui [ahir per al
lector], que el Parlament
Europeu ha fet el pas d’assignar-me escó, treballaré
dur per representar plenament els 1.257.484 electors que ens van donar la
seva confiança”, va expressar Solé, mitjançant
Twitter, tan bon punt va
ser ratificat. ■
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El nou JxCat triarà la seva
primera direcció el 9 d’agost
a El congrés fundacional començarà demà amb la ratificació dels òrgans i el reglament a El partit,

que no elegirà encara candidat a les catalanes, s’obre a una entesa amb el PDeCAT més endavant
Ò. Palau
BARCELONA

Junts per Catalunya, el nou
partit impulsat per l’expresident Carles Puigdemont i
l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, emergeix a
partir de demà en el tauler
polític amb el tret de sortida a un congrés fundacional totalment virtual que
s’allargarà deu setmanes,
fins al 3 d’octubre, i que tindrà l’altra gran data marcada el cap de setmana del 7,
8 i 9 d’agost, quan triarà la
seva primera direcció. Un
acte polític virtual demà al
migdia, en què participaran, entre altres dirigents,
el mateix Puigdemont i el
president Quim Torra, do-

narà pas a l’inici d’una votació que s’allargarà fins diumenge a les tres de la tarda, en què els afiliats –que
ahir a la tarda ja eren més
de 2.000, assolits en tot just
cinc dies– hauran de ratificar un primer paquet d’òrgans i documents que ha
preparat el grup impulsor
en les últimes setmanes.
Votaran així els estatuts
del partit, el mateix reglament del congrés, la seva
mesa –que presidirà l’exconseller exiliat Lluís
Puig–, l’estructura dels òrgans de govern i la composició de les comissions encarregades de redactar l’esborrany de la ponència ideològica (hi seran el mateix
Sànchez, els exconsellers

Sànchez i Puigdemont impulsen el nou partit ■ ACN / ARXIU

Josep Rull i Toni Comín o
les diputades Elsa Artadi,
Marta Madrenas i Josep
Maria Forné) i l’organitzativa (on hi haurà, entre d’altres, el conseller Damià

Calvet o els diputats Toni
Morral, Gemma Geis i Anna Erra).
Dues setmanes més
tard, els afiliats que hi hagi
en aquell moment votaran

l’executiva en tres blocs diferents, entre les candidatures que s’hagin presentat
fins al dia 1 d’agost: una
“llista tancada desbloquejada” amb el president i un
màxim de quatre vicepresidències; una altra amb la
secretaria general, la d’organització i la de finances, i
18 membres per completar
la junta, que es triaran entre llistes obertes. Per preparar les ponències, es
crearan fins a deu fòrums,
que en les pròximes setmanes treballaran en els documents, que es votaran el 3
d’octubre.
Les portaveus de l’equip
impulsor aclarien ahir que,
per triar el candidat a les
eleccions al Parlament, un

cop se’n conegui la data
s’haurà de convocar un altre procés de primàries
obertes, tot i que no creuen
que sigui a curt termini.
“En la situació sanitària actual no és l’hora d’entrar en
mítings electorals del govern, i tampoc tindria sentit una aturada administrativa quan necessitem més
que mai mesures socials i
econòmiques”, opinava Artadi. Tot i que el nou partit
desplega veles amb independència del que decideixi sobre el seu futur el consell nacional del PDeCAT,
convocat per al 30 de juliol,
les portaveus recordaven
que en les pròximes setmanes es mantindrà oberta la
possibilitat d’incorporar
nous afiliats –fins al 3 d’octubre no s’aclarirà si permetran la doble militància– i confien que els demòcrates ratificaran la seva
confluència. “Segur que
acabarà havent-hi una entesa i que la gran majoria
d’associats del PDeCAT
formaran part de JxCat”,
augurava Madrenas, que,
com l’expresident i els exconsellers, per ara hi continuen militant. ■

L’abat de
Poblet diu que
entén les
protestes
Redacció
BARCELONA

El vicepresident, ahir a Sant Vicenç de Castellet ■ ACN

Aragonès insta a posar
el referèndum sobre la
taula de diàleg
Redacció
BARCELONA

118295-1231037L

El vicepresident Pere Aragonès coincideix amb el
president Quim Torra,
que dimecres hi va insistir
al Parlament, que cal un
“referèndum d’autodeterminació definitiu”, i per això va instar a posar-lo en
“l’agenda política” a negociar en la taula de diàleg
amb el govern de l’Estat,
junt amb l’amnistia. “Que
el puguem fer en pau i llibertat, sense por que vingui la Guàrdia Civil i entri
al col·legi electoral, sense

la pressió que puguin posar a la presó als qui l’impulsin”, va puntualitzar
des de Sant Vicenç de Castellet. El també coordinador nacional d’ERC va destacar que hi ha consens en
el referèndum, i que el debat és en les “condicions” i
el seu “reconeixement”.
Això sí, segons ell per assolir-lo cal “acumular al màxim de forces i interpel·lar
els qui estan compromesos amb la democràcia que
potser no volen la independència però coincideixen que Catalunya ha de
decidir el seu futur”. ■

L’abat de Poblet, Octavi
Vilà, ha justificat a TAC12
la rebuda que dilluns van
dispensar a Felip VI. “Com
diu la regla de Sant Benet,
hem d’estar oberts a rebre
tothom, i l’abat hi està més
obligat pel caràcter institucional del càrrec, i més
si qui ve té un càrrec que
afecta l’estructura del monestir”, ha explicat, ja que
el rei presideix el patronat
gestor. Això sí, Vilà entén
“perfectament” que la
gent “manifesti el seu desacord” amb la visita, i creu
que les protestes “són perfectament legítimes”, si bé
lamenta que hi hagués “incidents d’ordre públic”. El
grup d’ERC a Vimbodí i
Poblet ha demanat la dimissió de l’alcalde, Joan
Canela (JxCat), per la “poca implicació” en la protesta i per haver dit que la visita li era “indiferent”. En
el proper ple, presentaran
una moció per declarar el
rei persona non grata. ■

