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Lluís Falgàs
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Cal el 14-F

H
El síndic de greuges, Rafael Ribó, en una imatge d’arxiu al Parlament el mes d’octubre passat ■ ORIOL DURAN

El Síndic veu en risc el vot el
14-F i demana canvis legals

a Recomana canvis en la llei electoral per allargar la jornada de votació i els terminis del correu a És

partidari que un grup d’experts independents determini abans del 15 de gener si hi haurà prou garanties
Emma Ansola
REDACCIÓ

Entre 50.000 i 60.000 persones podrien veure restringit el seu dret a vot el
14 de febrer com a conseqüència de l’epidèmia de la
Covid. Les dades preocupen la Sindicatura de
Greuges i ahir el seu màxim responsable, Rafael
Ribó, va donar a conèixer
els principals canvis que
s’haurien d’implantar per
garantir a tots els ciutadans el seu dret a vot.
Uns canvis que obligarien, però, a reformar la
llei electoral, una actuació
per a la qual, pel departament que dirigeix el Síndic, encara s’és temps

abans que acabi la legislatura, el dia 21 de desembre, sempre que es redueixin els tràmits parlamentaris al mínim legal.
L’informe El dret de sufragi actiu en les eleccions
a Parlament del 14 de febrer del 2021 en el marc
de l’actual pandèmia recomana com a mecanisme ideal el vot electrònic,
però ja ha quedat descartat perquè no hi ha “ni cultura ni temps suficient
per establir-lo”, assenyalava ahir el Síndic en roda
de premsa.
La segona opció, la més
garantista i factible, a hores d’ara per garantir que
totes les persones que ho
desitgin puguin exercir

Les frases
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“Cal allunyar tota
sospita que la decisió
pugui estar causada
per càlculs
partidistes”

“Hem de treballar
perquè les eleccions
se celebrin en una
data amb totes les
garanties ”

Rafel Ribó

Elsa Artadi

amb total seguretat el
dret a votar és l’ampliació
de la jornada de votació a
dos dies consecutius i ampliar els terminis de votació. Per fer-ho possible,
caldria promulgar la reforma de la llei electoral,
la Loreg. Per aquest motiu, Ribó va ser ahir una
més de les veus que tor-

nen a reclamar un acord
de país” als partits per poder abordar els nous escenaris a què obliga una situació de pandèmia.
De fet, aquest és un
prec que també va llançar
perquè es pugui arribar a
crear una comissió d’ independents experts en salut,
dret electoral i dret consti-

SÍNDIC DE GREUGES

PORTAVEU DE JXCAT

tucional que abans del dia
15 de gener pugui avalar
que es donen les mesures
sanitàries i també electorals correctes per celebrar
el dia 14 les votacions. En
cas contrari, Ribó no descarta que, si arribat el 14
de febrer hi hagués condicions que “dificultessin” el
dret a vot d’una part de la
població, les eleccions
s’hagin d’ajornar.
Els consells del Síndic
són una recomanació i en
aquest sentit ahir els partits ja van anunciar la seva
voluntat de mantenir els
mateixos
mecanismes
que s’han implantat i treballar perquè la data electoral se celebri amb totes
les garanties. ■

MÉS CORONAVIRUS
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ERC vol liderar
un altre govern
independentista

El PDeCAT
trobaria un error
ajornar el 14-F

JxCat denuncia
que Sánchez
s’arroga la vacuna

Castellà guanya
les primàries de
Demòcrates

Ciutadans
concorrerà
en solitari

La portaveu d’Esquerra, Marta
Vilalta, afirma que el partit
aposta per repetir la formació
d’un altre govern independentista tot i les tensions amb
JxCat. Vol “liderar-lo” si guanya
i “descarta” altres opcions.

El PDeCAT trobaria un “error”
ajornar el 14-F per la pandèmia, ja que provocaria “encara
més inestabilitat i desgavell”,
segons el portaveu, Marc Solsona, que retreu al govern que
llanci aquests “globus sonda”.

Elsa Artadi (JxCat) va acusar
ahir el president Pedro Sánchez de pretendre posar-se
medalles i “centralitzar solucions que venen d’Europa” en
matèria de Covid-19, com ara la
vacuna o els fons comunitaris.

El diputat i portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, ha
guanyat les primàries del partit amb un 81% dels vots i una
participació de 1.918 electors,
un 46% del total del cens que
estava cridat a votar.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va anunciar ahir que
el seu partit concorrerà en solitari el 14-F, després d’explorar infructuosament un acord
amb el PP i el PSC per anar
plegats a les urnes.

i ha coincidència que
a Catalunya les eleccions han de ser com
més aviat millor. Polítics del
govern i de l’oposició, periodistes i bona part de l’electorat consideren que la legislatura s’ha acabat i cal
saba nova. La data del 14 de
febrer és llunyana, tot i que
fins ara és un objectiu. L’actual govern no dona per a
gaire més d’allò que ha
mostrat. L’actual situació
del govern és poc optimista
per temps, pessimistes amb
un president a l’exili, un altre
d’inhabilitat i l’actual en funcions fent feines urgents i
de dia a dia.
En els passadissos de la
política –ara telemàtics i
poc presencials–, se senten
rumors que a causa de la
pandèmia no es pot assegurar el cent per cent la celebració del 14-F. Són moltes
les veus que consideren que
s’hauran de retardar i fer
més endavant com va passar a Galícia i Euskadi. Contundent i allunyat dels rumors, el síndic de greuges,
Rafael Ribó, ha publicat un
informe sobre la garantia
del dret de sufragi indicant
que s’hauria d’ampliar la
jornada electoral a dos dies
consecutius. Ribó proposa
un acord de país entre el govern i els candidats sobre
els criteris objectius, sanitaris i constitucionals per a un
possible ajornament. És a
dir, fer les eleccions més endavant a causa de la pandèmia. El virus està fent canviar els costums i seria un
altre mal tràngol haver de
modificar el sa costum electoral de votacions dominicals encara que nevi, plogui,
faci fred o calor.
Tothom està d’acord que
les eleccions són molt importants. Han de definir el
paper de tots, malgrat que
en l’ambient general electoral es nota mandra i disposició per agafar-se a qualsevol
afer i ajornar-les. No hi ha
alegria electoral. En els partits ningú dona per fet res.
Les primàries estan a mig
fer tot que hi ha overbooking per anar a les llistes.
Amb mascareta, amb distància, en dos dies electorals o com sigui. Cal que hi
hagi 14-F. És convenient.
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L’Estat concedeix
només el 0,8%
dels indults

a Denega el 91% de les peticions amb tribunal i fiscal en contra
com serà el cas dels presos a El ministeri nega cap pressa
David Portabella
MADRID

La reforma del Codi Penal
del 2015 va instaurar
l’obligació que el Ministeri
de Justícia informi cada sis
mesos el Congrés de la concessió d’indults, una gràcia
que a l’Estat espanyol es regula encara per una llei del
1870, en l’època del Sexenni Democràtic i de la regència del general Serrano.
Ara que l’indult és una possible porta oberta a l’excarceració dels presos polítics
juntament amb la reforma
de la sedició al Codi Penal,
el subsecretari de Justícia
del ministeri, José Miguel
Bueno Sánchez, avisava
ahir el Congrés que no hi
ha “cap rapidesa especial”
amb ells i que dels 1.240
expedients resolts entre el
gener i el juny del 2020 només ha concedit deu indults, un 0,8%.

La xifra

—————————————————————————————————

10

persones condemnades
–cinc homes i cinc dones– han
estat indultades entre gener i
juny, d’un total de 1.240.

D’aquests deu indults
(cinc homes i cinc dones),
que no arriben a l’1% dels
expedients tramitats, set
són parcials i tres totals, i el
70% eren per delictes contra el patrimoni. Pel que fa
als 1.230 indults denegats,
hi ha una circumstància
clau per als presos polítics:
el 91% de les denegacions
tenien els informes en contra tant del tribunal com
del fiscal. Tot i que són informes no vinculants i que
el ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, pot

ignorar-los, l’escenari previsible és que els presos de
l’1-O tinguin el rebuig del
tribunal de Manuel Marchena i dels fiscals Javier
Zaragoza, Fidel Cadena i
Consuelo Madrigal. Ahir
en la comissió de Justícia i
davant les preguntes en
sentit oposat de Mariona
Illamola (JxCat), Miguel
Ángel Jerez (PP), Javier
Ortega Smith (Vox) i Edmundo Bal (Cs), Bueno recordava que el ministeri
continua esperant l’informe preceptiu del tribunal
sentenciador (el Suprem),
que també li ha de remetre
l’informe de la fiscalia. “Sí,
legalment es poden concedir indults amb informes
desfavorables o amb el perjudicat en contra perquè ni
els informes ni l’opinió del
perjudicat són vinculants”, avisa el subsecretari de Justícia sobre els presos. ■

El ministre Juan Carlos Campo és el responsable de concedir els indults ■ CHEMA MOYA / EFE

Zaragoza vol presó pels referèndums i no tocar la sedició
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El fiscal del Suprem Javier
Zaragoza, un dels ariets de
l’acusació contra els líders
del procés per rebel·lió (hi
creu encara tot i la sentència
per sedició), va atacar el pla
del govern de reformar el Codi Penal i no només va exigir
blindar la sedició i la rebel·lió
tal com estan, sinó que va
proposar una pena de presó
pels referèndums il·legals.

Zaragoza, que té pendent
l’informe preceptiu sobre els
indults, va gosar participar
ahir en les jornades Defensar
l’estat de dret. Els delictes de
sedició i rebel·lió avui amb
l’eurodiputada de Ciutadans
Maite Pagazaurtundua. Al fiscal, però, el cas de Carles
Puigdemont li desperta l’eurofòbia i la ràbia amb Bèlgica.
“No pot ser que un estat es

Càrrecs crítics
de l’ANC funden
un nou col·lectiu
a Els seus impulsors

discrepen de la línia
oficial de l’entitat
sobre les eleccions

F. Espiga
BARCELONA

Tots ells emfatitzen que
no es tracta ni d’una escissió ni d’una renúncia que
sigui conseqüència d’un
enfrontament agre. La
qüestió és que sis antics
membres del secretariat
de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) –l’òrgan
rector de l’entitat format
per 73 integrants– que

van presentar la seva dimissió el 2 de novembre
passat, han constituït una
nova plataforma, Donec
Perficiam, que neix amb el
propòsit formal de treballar per la màxima unitat
de les forces independentistes amb vista a les eleccions del 14 de febrer. El
rol que ha de jugar l’ANC
en els comicis és, justament, un dels factors clau
d’aquesta disputa interna,
ja que els promotors del
nou col·lectiu –entre els
quals hi ha l’empresari
Jordi Roset o Pep Fort, entre d’altres– apostaven
perquè l’entitat s’impli-

converteixi en un refugi d’impunitat per a aquells que pretenguin alterar la integritat
territorial”, sosté. Zaragoza
retreu a Pedro Sánchez que
prometés en campanya una
penalització dels referèndums que ha incomplert. “La
solució no consisteix a neutralitzar els efectes preventius punitius dels tipus penals vigents”, opina Zaragoza.

Consulta sobre
la tutela als
partits pel 14-F
—————————————————————————————————

Protesta que l’ANC va organitzar a finals de setembre per la inhabilitació del president Torra ■ J.L.

qués més a fons en la contesa electoral amb un suport explícit als partits
que donin suport a la via
unilateral. La posició oficial final, però, serà la
d’adoptar un paper de més
neutralitat, tot i que fiscalitzant tant els programes
com les actuacions de les
formacions independentistes.
En aquest context, Pep

Fort explica que la tasca
més propera de Donec
Perficiam –el nom evoca a
una consigna utilitzada
per les Reials Guàrdies Catalanes durant la guerra
de Successió— serà la d’evitar una atomització de
candidatures sobiranistes
en els comicis del 14 de febrer, “ja que serà una de
les últimes oportunitats
per implementar el man-

dat de l’1-O, que defensem
obertament com a vigent”.
Asseguren que no aniran a
cap candidatura –“tot i
que hem rebut ofertes per
fer-ho”– i el seu propòsit és
el de reunir-se amb tots els
partits per veure quin
marge hi ha per agrupar
forces. Aquesta setmana,
per exemple, tenen previst veure’s amb el
PDeCAT. ■

L’Assemblea va iniciar ahir
una consulta telemàtica entre
els seus associats, perquè es
pronunciïn sobre l’estratègia
que seguirà l’entitat amb vista a les eleccions del 14-F. Per
ser més precisos, però, les bases de l’ANC hauran de decidir si estan d’acord amb el document de 15 punts que detalla, per exemple, que es farà
un informe trimestral per avaluar l’acció del govern, un cop
estigui constituït. Així mateix,
la consulta, que s’allargarà
fins dijous, també haurà de
validar un altre escrit, en
aquest cas de 56 capítols, que
haurien de ser la base de la
tasca d’un executiu independentista que promogui, a tall
d’exemple, la supressió dels
peatges o que defensi la creació d’un banc català públic.

