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El raper Hasél, a la pr

DETENCIÓ Els Mossos entren a la Universitat de Lleida i el porten a la presó de
Ponent PROTESTES Les manifestacions a favor del seu alliberament acaben amb
aldarulls a Barcelona, Girona, Lleida i Vic, i els Mossos disparen projectils de ‘foam’
J.A.
BARCELONA

Al crit de “mort a l’Estat
feixista”, acompanyat d’un
“visca l’organització revolucionària” i un “mai ens
faran callar”, el cantant de
rap Pablo Hasél –Pau Rivadulla és el seu nom real–
sortia a quarts de nou del
matí de l’edifici del rectorat de la Universitat de
Lleida detingut pels agents
dels Mossos d’Esquadra.
Amb aquesta actitud combativa acabava la tancada a
l’edifici que havia iniciat el
dia abans, acompanyat de
centenars d’activistes, després que l’Audiencia Nacional n’ordenés l’ingrés a la
presó durant nou mesos
per enaltiment del terrorisme –ho podia fer voluntàriament fins divendres– i
que dilluns rebutgés el recurs de súplica per ajornar
l’ingrés. En aquesta ocasió,
Hasél també ha estat condemnat a pagar una multa
de 30.000 euros per injúries a la monarquia, que
tampoc ha fet efectiva.
La primera condemna
a dos anys, del 2014, la va
ratificar el Tribunal Suprem (TS) un any després
per enaltiment del terrorisme, però l’Audiencia
Nacional va acceptar suspendre’n l’execució el
2019, amb la condició que
no reincidís en tres anys.
En aquesta segona sentència ingressarà per com-

plir la nova pena, de nou
mesos, i no la suma de totes dues. El raper té condemnes de multa per altres delictes de dos jutjats
de Lleida del 2017 per
ofensa a l’exalcalde Àngel
Ros i una altra per violació
de seu en una protesta al
Banc Santander. A més,
en té dues del 2020 pendents de resolució dels recursos: l’una per lesions
per haver agredit un periodista de TV3 el juny del
2016 i l’altra per haver
agredit el 2017 un home
que va declarar com a testimoni en un judici i en què li
demanen 2,5 anys de presó. També té un judici pendent per desordres en què
la fiscalia li demana cinc
anys i tres mesos de presó
per una protesta a la subdelegació del govern de
Lleida del 26 de març del
2018, durant les protestes
per la detenció de Carles
Puigdemont a Alemanya.
El dispositiu policial es
va iniciar a quarts de set
del matí i hi van participar
una vintena de furgonetes de la Brigada Mòbil i
desenes d’agents que es
van obrir pas traient
barricades fetes amb mobiliari mentre una cinquantena de persones que
donaven suport al cantant,
i que van ser identificades,
els buidaven extintors.
El rector de la universitat,
Jaume Puy, va explicar
que denunciarà els danys

La xifra
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anys i tres mesos li demana
la fiscalia per desordres quan
van detenir Puigdemont a
Alemanya el 2018.

per poder cobrar de l’assegurança.
Hasél va ser traslladat
al mòdul d’ingressos de la
presó de Ponent, on d’aquí
a dos mesos serà avaluat
per la junta de tractament, que ha de proposar
la seva classificació penitenciària en segon grau o
en règim de semillibertat.
La detenció va provocar
mostres de suport i indignació de formacions polítiques, manifestos del sector cultural –Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el
Teatre Nacional de Catalunya, L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música i el Gran Teatre del Liceu, entre d’altres– i un
munt de denúncies a les
xarxes. El govern censurava l’anacronisme del Codi
Penal, que prefereix protegir la monarquia i la involució de drets, i el síndic,
Rafael Ribó, demana a les
autoritats explorar “amb
celeritat” les vies “més
adients” per posar-lo en llibertat. Des de Brussel·les,
el raper mallorquí Josep

La manifestació a Lleida i, a sota, la comissaria
dels Mossos a Vic, amb molts vidres trencats, i
l’oficina de CaixaBank de la plaça Independència
de Girona ■ QUIM PUIG / ACN

Miquel Arenas, Valtònyc,
posava en relleu que “Espanya és la vergonya del
món i a Josep Borrell se
li gira feina”, i anunciava
que demanarà una revisió
de la seva condemna a tres
anys i mig de presó per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme si hi
ha una revisió del Codi Penal com va prometre l’executiu espanyol.
Incidents
En més de 80 municipis
es van fer concentracions
sense incidents, però sí
que n’hi va haver a Barcelona, Girona, Lleida i Vic.
A Barcelona, on segons
la Guàrdia Urbana es van
manifestar unes 1.700
persones, els Mossos van
disparar projectils de foam
a l’altura del carrer Bosch,
on els manifestants van
cremar contenidors i van
llançar objectes contra els
agents que hi impedien
l’accés. Van acabar ferint
una noia a l’ull i una fotoperiodista a l’orella.
A Girona, la manifestació, que va reunir unes
5.000 persones, segons la
policia municipal i els Mossos, va començar a la plaça
de l’U d’Octubre i, des
d’allà, els manifestants
van anar fins a la subdelegació del govern, on van
llegir un manifest, i van començar a llançar pedres i
petards contra l’ARRO i
la Brimo que custodiaven

l’edifici. La policia hi va
respondre amb salves i bales de foam. Els incidents
van causar danys a quatre
oficines d’entitats bancàries de la zona de Santa
Clara i la plaça Independència. A Lleida, els Mossos també van respondre
als aldarulls i al llança-

ment d’objectes amb salves i dispersant la concentració amb les furgonetes
a gran velocitat a l’altura
de la rambla Ferran.
A Vic, centenars de persones es van concentrar a
la plaça Major i, un cop finalitzada la protesta, hi va
haver incidents a l’edifici
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“El Codi Penal és
anacrònic i protegeix
més la corona que els
ciutadans”

“És una mostra més
de la involució dels
drets a Espanya”

“[A Podem] Això no us
“agafa lluny”, però us
“agafa lents”. Ja se sap,
les coses de palau... o
des que sou a palau...”

“S’ha fet ressò tot el
món que Espanya ha
hagut d’assaltar una
universitat per
empresonar un artista”

“Assumir les
conseqüències dels
propis actes per
denunciar un Estat que
empresona drets”

“S’empresona la
llibertat d’expressió
que també van enviar
a l’exili i que amenacen
freqüentment”

Pere Aragonès

Meritxell Budó

Jordi Turull

Valtònyc

Jordi Cuixart

Àngels Ponsa

CAP DE LLISTA D’ERC I VICEPRESIDENT

PORTAVEU DEL GOVERN

EXCONSELLER DE PRESIDÈNCIA

RAPER MALLORQUÍ

PRESIDENT D’ÒMNIUM

CONSELLERA DE CULTURA
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L’APUNT

Vacunació docent
Eva Garcia Pagán

Ahir van començar a arribar els SMS al col·lectiu docent amb les indicacions per reservar dia i hora per a
la dispensació de la vacuna d’AstraZeneca i avui mateix alguns ja rebran també la seva primera dosi. Un
pla dissenyat amb una celeritat sorprenent en un collectiu acostumat als ritmes lents amb què normalment actua el departament, amb xarxes wifi i ordina-

dors que van trigar a arribar i a repartir-se durant
el primer confinament. Mentre els col·lectius essencials es vacunen, milers d’avis de més de 80 anys
s’esperen a casa que arribi el seu torn. Caldria demanar la mateixa urgència o més que amb les vacunes a policies, personal sanitari i docents, perquè fa
un any que esperen amb angoixa aquest moment.

rídics de difícil definició”,
com poden ser “hostilitat,
odi o clima”. El grup insisteix que el TEDH i el TC han
anat perfilant una doctrina
sobre quan és correcta la limitació del dret d’expressió. La resumeix en tres accions: quan impliqui la limitació d’un dret constitucional, en el sentit d’un
dany o lesió d’un bé relacionat amb l’autonomia personal, que inclogui amenaces o intimidació a persones concretes, o que representi una incitació a la comissió d’un delicte.

resó
Pablo Hasél, detingut pels Mossos a la Universitat de Lleida, des d’on va ser conduït a la presó de Ponent, ahir ■ ACN

Juristes reclamen derogar
les calúmnies a l’Estat i
limitar els delictes d’odi
a El GEPC, amb 200 experts, aposta per suprimir els delictes contra sentiments
religiosos a La seva proposta, del 2019, defensa “el pluralisme polític i social”
Mayte Piulachs
BARCELONA

dels jutjats i a la comissaria dels Mossos.
En el moment de tancar
aquesta edició, els Mossos
havien informat de la detenció de 8 persones a Lleida, 4 a Vic i 3 a Barcelona, i
d’un total de 17 agents del
cos ferits: 11 a Vic, 4 a Barcelona i 2 a Lleida. ■

L’empresonament ahir
del raper Pablo Hasél per
haver piulat i cantat el que
un tribunal de l’Audiencia
Nacional considera enaltiment del terrorisme (tot i
el vot particular en contra
de dos magistrats) ha tornat a despertar les crítiques de juristes que fa
temps que reclamen al govern espanyol la despenalització dels delictes relacionats amb la llibertat
d’expressió.
Aquest és el cas del
Grup d’Estudis de Política
Criminal (GEPC), format

per uns 200 juristes entre
jutges, fiscals, catedràtics
i professors de dret penal
de l’Estat, que ja el 2018
van signar un manifest en
què es critiquen les successives reformes del Codi Penal que “prioritzen la seguretat pública per sobre de
la llibertat personal”, i es
recorda que el Tribunal
Constitucional, en una
sentència del 1981, afirma
que “sense llibertat d’expressió quedaria absolutament falsejat el principi
de legitimitat democràtica”, a banda de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH), que advoca per

permetre la crítica a les
institucions i que el 2018
va condemnar Espanya en
la causa de dos joves de Girona castigats per haver
cremat unes fotos del rei.
A més, el GEPC va elaborar el 2019 Una proposta alternativa de regulació
dels delictes d’expressió,
que ha tornat a difondre en
vista de la seva actualitat,
i davant el recent anunci
dels partits al govern espanyol, el PSOE i els comuns,
de, del seu compromís per
reformar-los. El grup d’experts, que defensa el “pluralisme polític i social”, fixa tres prioritats: despenalitzar el delicte d’injúries i

calúmnies a les institucions de l’Estat (articles
490.3, 491, 496 i 504, i reformar el 505 i 612 per eliminar-hi les “injúries”); reformar els delictes d’incitació a l’odi (art. 510) i “limitar-los a la incitació directa
i pública de cometre un
delicte”, així com suprimir
els delictes contra els sentiments religiosos, perquè
“no són conductes lesives”.
Pel GEPC, els delictes
que limiten la llibertat d’expressió tal com estan redactats ara en el Codi Penal
“creen espais amplis de discrecionalitat judicial”, amb
jurisprudència “vacil·lant”,
i inclouen termes “metaju-

De 3 a 7 anys de presó
La desproporció actual
s’exemplifica amb l’article
612 del Codi Penal, que
castiga amb penes de 3 a 7
anys de presó qui “injuriï
greument (...) qualsevol
persona”. El grup reclama
treure el terme injúries
en aquest delicte, i hi afegeix que la pena és “totalment injustificada i desproporcionada”, ja que implica una pena superior al
delicte de lesions.
Per tot això, el GEPC
aposta per una reforma del
Codi Penal en què en els
delictes relacionats amb la
llibertat d’expressió hi hagi
aquests principis: una intervenció mínima del dret
penal; proporcionalitat, i
evitar les penes privatives
de llibertat; legalitat i taxativitat, i evitar preceptes
ambigus, com assegura
que ara té l’article 510, i
lesivitat de la conducta,
que ara consideren “discutible” en articles com el de
l’enaltiment del terrorisme (art. 578).
En aquest sentit, l’associació Àgora Judicial piulava ahir: “La llibertat d’expressió és un dels pilars en
què es fonamenta una societat democràtica. La cultura, en totes les seves expressions, ens fa més diversos i lliures.” ■

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

“És una mostra més
d’aquest retrocés que
Espanya fa ja molt de
temps que viu”

“És un afer de la
justícia espanyola. No
comentem
procediments judicials
dels estats membres”

“El Regne d’Espanya
mai va deixar de ser
una claveguera
franquista”

“Prou de judicis a les
paraules”

“La dignitat de Pablo
Hasél és dignitat
d’antologia”

“L’Estat espanyol es
fa un harakiri i ensorra
la seva escassa
credibilitat
democràtica”

Jordi Sànchez

Christian Wigand

Guillermo Toledo

Amnistia Internacional

Joan-Lluís Lluís

Gerard Quintana

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

PORTAVEU DE JUSTÍCIA DE LA CE

ACTOR

ESCRIPTOR

CANTANT I PRESIDENT DE L’ACADÈMIA
CATALANA DE MÚSICA
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Rufián (ERC), Nogueras (JxCat) i Botran (CUP) van exigir al Congrés la llibertat de Hasél, amb Jon Iñarritu i Mertxe Aizpurua (EH Bildu), entre d’altres ■ BILDU

Iglesias vol l’indult a Hasél al
marge de refer el Codi Penal

a La tensió a la coalició per despenalitzar els delictes d’opinió s’eleva el dia que Espanya esdevé l’únic país de
la UE amb un raper a la presó a Calvo vol eliminar la presó per injúries i alhora castigar l’enaltiment de Franco
David Portabella
MADRID

La llibertat d’expressió ha
ofert dues vinyetes oposades en 72 hores: si dissabte un grup de 300 simpatitzants feixistes va enaltir la División Azul a Madrid –amb la jove Isabel
Peralta fent la proclama
antisemita que “el jueu és
el culpable, l’enemic és el
mateix” i amb l’assassí
dels advocats laboralistes
d’Atocha, Carlos García
Juliá, lloant que “el feixisme és alegria”–, ahir era
conduït a la presó el raper
Pablo Hasél. El dia que
Espanya esdevenia l’únic
país de la UE amb un raper
a la presó per les lletres de
les cançons, la tensió a la
coalició del PSOE i Podem
per despenalitzar delictes
d’opinió va anar a més
amb l’exigència de Pablo
Iglesias que el Consell de

Ministres indulti Hasél al
marge de la reforma del
Codi Penal pendent.
El cas de Hasél neix de
missatges a Twitter sobre
els Grapo i el rei emèrit
(que van del 2014 al 2016)
i de la cançó Juan Carlos,
el Bobón a YouTube, i s’afegeix a casos com el de Valtònyc, però el manifest de
200 artistes –entre els
quals, Joan Manuel Serrat
i els germans Bardem– en
plena campanya del 14-F
va ser el detonant d’una
cursa entre el PSOE i Podem en el si de la coalició
per apropiar-se de l’objectiu de despenalitzar el delicte d’opinió al Codi Penal.
Ahir, hores després de la
detenció de Hasél, Jaume
Asens, president d’Unides
Podem al Congrés, elevava
el to després de conversar
amb l’advocat del raper.
“Registrarem una petició
d’indult a Hasél davant el

La fiscalia actua pel crit antisemita

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

Tres dies després que 300
simpatitzants feixistes a Madrid fessin un homenatge a la
División Azul, la fiscalia es va
decidir a actuar i a investigar
la proclama antisemita d’una
de les oradores, la jove falangista Isabel Peralta. “El jueu

és el culpable, l’enemic és
sempre el mateix”, va dir. “Ho
tornaria a dir mil vegades”,
es vanta ara a Twitter. La fiscalia vol “determinar, esclarir
i conèixer els presumptes
fets delictius” d’un acte ja criticat per l’ambaixada russa.

Ministeri de Justícia perquè no pot ser normalitat
democràtica que, mentre
es tanca la investigació per
corrupció de la monarquia,
s’empresoni qui critica en
les seves cançons que el
Borbó és un lladre”, va exigir Asens tot citant l’anomalia espanyola dins la UE
de “tenir un raper a la presó i un altre raper a Bèlgica”. Per Asens, el més “coherent” és que si Hasél inspira un nou Codi Penal,
ell en sigui beneficiari o “es

frustraria l’objectiu de la
llei”. El portaveu d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián,
va denunciar la detenció
del raper perquè “passa a
la història de la vergonyosa
història d’imatges de la
vergonya a Espanya”.
“El paraigua de l’art”
Si bé al govern el ministre
de Consum i líder d’IU, Alberto Garzón, hi veia un
“símptoma de dèficits democràtics greus”, quan se
li va preguntar pel cas de

Hasél després del Consell
de Ministres, la vicepresidenta espanyola, Carmen
Calvo, va defugir el cas concret del raper i es va remetre al pla anunciat i no concretat del ministre de Justícia de “revisió” del Codi
Penal “en tots aquells assumptes que es deriven de
la llibertat d’expressió”.
“En el paraigua particularment ampli i protegit de
les reflexions artístiques,
culturals i intel·lectuals en
l’àmbit de la llibertat d’expressió hi ha d’haver un interval de comprensió i de
tolerància propi d’una democràcia absolutament
madura com la nostra”, assenyalava Calvo. El titular
de Justícia, Juan Carlos
Campo, s’ha limitat per ara
a una declaració d’intencions i prou, forçat pel registre de Podem d’una proposició de llei articulada
que deroga des de l’enalti-

ment del terrorisme fins a
les injúries a la corona i a
símbols de l’Estat. Una reforma integral del Codi Penal exigiria abordar des de
l’article 578 (enaltiment
del terrorisme) fins al 491
(injúries a la corona) i el
525 (blasfèmia), passant
pel 544 (sedició) i el 472
(rebel·lió). Calvo va advertir ahir que el govern treballa per una fórmula “harmoniosa” que despenalitzi
la creació cultural i alhora
castigui l’enaltiment del
franquisme en el Codi Penal. “Cap dret és absolut en
cap lloc del món. Estem en
aquesta recerca de protegir la llibertat d’expressió i
de protegir la diversitat, i
és absolutament harmoniós amb la reforma que
es planteja al Ministeri de
Justícia”, sosté Calvo.
Botran i rap al Congrés
El diputat Albert Botran
(CUP) va sacsejar la consciència del Congrés i la paciència de la presidenta de
la cambra, Meritxell Batet: quan era a la tribuna
en ple debat de la llei Zerolo, abans de parlar va triar
una cançó de Hasél al mòbil i el va acostar als micròfons per fer-la audible.
“Cuántos millones y millones han saqueado y malversado...”, va sonar a l’hemicicle amb la veu de Hasél. “Senyor Botran, moltes gràcies per voler compartir...”, el va tallar Batet
sense dir el complement
directe. “Un moment”, es
va imposar Botran. I va sonar l’estrofa següent: “Dicen que no hay dinero para derechos de primera
necesidad...” “Senyor Botran, li demano que continuï amb la seva intervenció...”, el va tallar Batet
definitivament. “Crec que
era pertinent que, avui que
es parla d’una llei que afecta drets fonamentals, es
parli que a l’Estat espanyol
avui entra a la presó un
cantant, com en la més
trista de les dictadures, per
delictes d’opinió”, va dir
el diputat de la CUP, que
va rebre l’ovació dels diputats tant independentistes
com de Podem, i enmig
dels crits de Vox i el PP. ■

Les frases
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“No s’hauria d’haver
arribat mai fins aquí.
Depenia dels Mossos,
tot i que la protesta
era selectiva”

“Treballem perquè
l’art i la cultura tinguin
el marge de tolerància
d’una democràcia
madura”

“És un símptoma de
dèficits democràtics
greus, i qui ho nega fa
un flac favor al que sí
funciona, que és molt”

“Registrem la petició
d’indult per a Hasél. No
pot ser que es tanqui
la investigació al rei
i s’empresoni el crític”

“És una imatge que
passa a formar part de
la vergonyant història
d’imatges de vergonya
d’Espanya”

“Menys piulades a
Twitter i més indults.
Com es pot
empresonar algú per
les seves cançons?”

Jaume Puy

Carmen Calvo

Alberto Garzón

Jaume Asens

Gabriel Rufián

Íñigo Errejón

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

MINISTRE DE CONSUM

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DE MÉS PAÍS AL CONGRÉS
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La llibertat d’expressió, en perill
ASSENYALATS · Rapers, actors, tuiters i activistes estan en el punt de mira de la repressió CAPDAVANTERS · L’Estat
espanyol encapçala el rànquing de països amb més artistes empresonats el 2019, segons l’organització Freemuse
M. Membrives
BARCELONA

P

ablo Hasél no és ni molt
menys el primer que
acaba a la presó per haver-se expressat lliurement. Segons Freemuse, una
organització que defensa el dret
a la lliure expressió artística,
l’Estat espanyol se situa al capdavant del rànquing dels països
amb més artistes empresonats
el 2019, al davant de l’Iran o
Turquia. Fins i tot Amnistia Internacional ha denunciat públicament la condemna a Hasél i
l’ha considerat “injusta i desproporcionada” i ha exigit una
reforma del Codi Penal perquè
no continuï silenciant la llibertat d’expressió i coartant les
manifestacions artístiques.
Abans de Hasél, un altre raper va estar a punt de córrer la
mateixa sort. Valtònyc va recór-

161562-1238722L

rer a l’exili per no haver d’entrar a la presó i està pendent
d’una euroordre a Bèlgica des
del juliol del 2018. L’Audiencia
Nacional el reclama perquè
compleixi la condemna a tres
anys i mig de presó per un delicte d’enaltiment del terrorisme,
injúries a la corona i amenaces
per les lletres de les seves cançons. La justícia belga encara
està examinant la petició i ara
està pendent que el Tribunal
Constitucional del país digui si
la llei belga d’injúries a la corona
és vàlida per extradir el jove mallorquí. El desembre passat el
Tribunal d’Apel·lació de Gant va
ajornat la vista almenys fins al
27 de maig. Dies després, la justícia espanyola va obrir una altra causa judicial contra Valtònyc per un delicte d’odi contra
la Guàrdia Civil. La fiscalia de
Sevilla i l’Associació Unificada
de la Guàrdia Civil (AUGC)

El raper Valtònyc atenent els mitjans a Brussel·les el 2019 ■ ACN

l’acusen d’incitar a atemptar
contra el cos policial espanyol
durant un concert a Marinaleda
el març del 2018.
Els rapers no són els únics
damnificats. Artistes, activistes

i també tuiters han hagut de
passar pels jutjats encara que
les causes hagin acabat arxivades desestimades o anul·lades.
És el cas de dos titellaires de
Madrid que van condemnar per

apologia del terrorisme perquè
en una representació infantil
sortia un cartell que deia “Gora
Alka-ETA”; de l’actor Wlly Toledo, denunciat per haver ofès els
sentiments religiosos, o de la
tuitera Cassandra Vera, que es
mofava de la mort de Carrero
Blanco, i del cantant César
Stawberry, líder del grup Def
con Dos, condemnat per enaltiment del terrorisme.
A Catalunya, la persecució
dels llaços grocs i les pancartes
per demanar la llibertat dels
presos polítics ha estat objecte
de censura en nombroses ocasions en esdeveniments esportius i en espais com ara façanes
d’edificis públics, com la que va
costar la inhabilitació del president de la Generalitat Quim
Torra. També s’ha acusat de delicte d’odi els autors de pintades
contràries a l’actuació de les forces de seguretat a Catalunya. ■
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Els partits fixen posició per a
una negociació a camp obert

a La CUP evita línies vermelles, però recorda que en el programa du un referèndum abans del 2025
a ERC parla de nou full de ruta i insta JxCat, que vol un front comú al Congrés, i ECP a aparcar vets
Ò. Palau / E. Ansola
BARCELONA

Vetllant armes. En espera
d’endegar definitivament
les negociacions que permetin investir el republicà
Pere Aragonès i formar un
nou govern –de moment
ahir encara no es va produir la primera reunió
anunciada entre ERC i la
CUP–, tots els partits implicats van reiterar ahir la
predisposició per arribar
a un acord que canalitzi la
reforçada majoria del moviment, i van fixar unes
posicions de partida que
confirmen que l’entesa serà complexa per la multitud d’actors i qüestions a
plantejar, però que alhora
no hi fan albirar, almenys
a priori, esculls insalvables. També la portaveu
del govern, Meritxell Budó, feia una anàlisi positiva dels resultats del 14-F
perquè “validen” l’acció de
l’executiu i “reforcen” els
partits que aposten per
una resolució política al
conflicte, i feia una crida
que pactin per formar una
nova majoria de govern.
Contribueix a l’optimisme el fet que la CUP, que
torna a tenir la clau de la
governabilitat, no va posar
ahir línies vermelles en
una compareixença davant els mitjans en què va
reiterar com a condició
que s’avanci en els quatre
grans eixos que ja va anunciar en campanya: amnistia i fi de la repressió; autodeterminació; recuperació de drets socials i econòmics, i desplegament d’estratègies contra el canvi
climàtic. “Volem escoltar
també què se’ns proposa,
quin és el clima amb què
els partits volen afrontar
el nou cicle”, assenyalava
la candidata, Dolors Sabater, que recordava que les
urnes han dictat que l’independentisme reclama
“polítiques més d’esquerres”. “Hem tingut un creixement important, som
necessaris i podem condicionar aquest canvi”, assenyalava. Sabater, a més,
posava l’accent en un altre

El vicepresident i president en funcions, Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat ■ EFE

El Consell vol “reactivar” el procés Les frases

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

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

El Consell per la República
va reclamar ahir als partits
independentistes que tradueixin el triomf electoral en
una “agenda de reactivació
del procés d’independència”.
En una nota, l’òrgan els va
instar a acordar un “full de
ruta compartit” per culminar
el mandat de l’1-O, on es complementin l’aposta pel diàleg
amb l’Estat i la “necessitat de
preparar les condicions per a
un exercici reeixit de la unilateralitat”, ja que les dues op-

cions figuren en els programes dels grans partits. Així
mateix, conviden a “enfortir”
el Consell com a espai transversal que pot “contribuir poderosament” a l’entesa estratègica, que també creuen que
s’ha de traduir en un “front
comú” a les corts espanyoles.
Ahir mateix, l’ens va enviar
una carta a totes les forces,
tret de Vox, per convidar-les a
reunions bilaterals en els propers dies per presentar-los
la seva proposta estratègica.

“Als comuns els vull
al govern, tot i no ser
imprescindibles, i no
tinc problema amb una
conselleria de la CUP”

“Seria positiu que
l’acord a la Generalitat
també es traslladés a
Madrid, és una qüestió
de lleialtat”

Pere Aragonès

Jordi Sànchez

punt que duien en el programa, i que reclama que
tothom es faci seu: treballar per celebrar un referèndum, ara sí, “vinculant” aquesta mateixa legislatura, és a dir, “el 2025
a tot estirar”. “De cap manera el seu resultat pot ser
objecte una altra vegada
de criminalització, repressió i menysteniment; demanem el compromís de
posar-lo en el calendari i
d’anar a totes per aconseguir-lo”, aclaria.
Els cupaires, que no formaran un equip de negociació específic i faran rota-

cions en funció del tema a
parlar, han iniciat una ronda de trobades amb col·lectius i entitats per conèixer
les seves necessitats de primera mà, i alhora han activitat el debat intern en totes les organitzacions que
formen la seva candidatura. Ahir Sabater ja advertia
que, tot i que no es pot perdre temps, “la pressa no ha
de ser incompatible” amb
la voluntat de “fer les coses
bé”, per evitar que es formi
un govern com el de fa tres
anys, que no ha complert
les expectatives que es van
marcar. La formació té

CANDIDAT D’ERC

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Estem oberts a
escoltar i a explicar el
procés de negociació,
sense posar-hi
límits d’entrada”

“El problema no
és Borràs, sinó la
deriva de JxCat cap
al nacionalisme
excloent”

Dolors Sabater

Jéssica Albiach

convocat un consell polític
ordinari el 27 de febrer, però ahir el diputat Carles
Riera ja avançava que no
s’hi prendrà cap decisió sobre un eventual pacte, sinó
que servirà tot just per al
debat. La culminació de les
negociacions, doncs, podria anar per llarg.
Entretant, ahir el presidenciable Aragonès va indicar a TV3 que veu necessari que, de les converses,
en surti “un full de ruta
compartit”, amb el referèndum i l’amnistia com
a idees centrals. Això sí,
també assenyalava que ini-

cialment cal parlar de programa de govern i fixar
unes “bases diferents” per
formar un executiu “sense
exclusions” i amb una sòlida majoria parlamentària,
i va tornar a defensar que
hi cabrien consellers tant
de la CUP com dels comuns i JxCat. Tant Aragonès, que va descartar que
calgui anar a una repetició
d’eleccions, com el president d’ERC, Oriol Junqueras, van instar la resta a deixar-se estar de “vets encreuats” i a treballar plegats.
Junqueras, per cert, explicava a RAC1 que ell no en-

CANDIDATA DE LA CUP

CANDIDATA DE CATALUNYA EN COMÚ

trarà en la negociació política, però sí que ha emprès
contactes amb el món sindical i empresarial. “Tots
m’han demanat que ens
entenguem”, subratllava.
Junts també al Congrés
D’altra banda, Junts continua a disposició d’ERC per
“començar a construir la
majoria independentista”
que els electors han votat,
en paraules del secretari
general de Junts, Jordi
Sànchez. Tot i els punts en
comú que comparteixen
Junts, ERC i la CUP, amnistia i referèndum pactat, no serà fàcil posar-los
per escrit al llarg d’aquestes negociacions, que es
preveuen
imminents.
Sànchez va tornar a posar
sobre la taula el que el partit considera cabdal, una
majoria “sòlida” al Parlament formada pels tres
partits independentistes
que comparteixin una mateixa estratègia. La representació d’aquest tripartit
en el govern la condiciona
al que pugui decidir cada
partit, amb referència a la
CUP. “On se sentin més
còmodes”, hi afegia.
El que té clar Sànchez
és que l’estratègia que
s’acabi pactant entre els
tres partits també s’hauria de traslladar a la cambra del Congrés dels Diputats. “Seria positiu que,
en aquesta legislatura, els
partits es mantinguessin
lleials a l’acord de la presidència de la Generalitat.”
Quan li van preguntar per
la voluntat d’ERC que els
comuns també puguin ser
en aquest govern, Sànchez va reiterar que el resultat del 14-F és clar: “Els
electors han votat a favor
d’una majoria independentista, el govern ha de
ser independentista”, reiterava. “Els comuns acceptaran una proposta independentista?”, es pregunta Sànchez intentant
evitar posar l’accent en
els comuns, ja que considera que és un fals debat,
amb l’únic objectiu d’intentar situar Junts a la
dreta de l’escena política
catalana. “A mi qui em
vindrà a dir que soc de
dretes? La senyora Albiach?”, va etzibar Sànchez. La candidata dels
comuns va tornar a assenyalar ahir que un govern
entre ERC i JxCat està
“fracassat” i que “cal seguir empenyent” per un
tripartit amb el PSC i ERC
i va assenyalar que el problema és el “nacionalisme
excloent” de Junts. ■
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Illa insisteix en l’estratègia
de perseguir la investidura

a El candidat socialista dona publicitat als contactes amb la resta de partits, tret de Vox, per explorar
eventuals acords a El PSC sosté que és plausible bastir una majoria alternativa a l’independentisme
F.E.
BARCELONA

Des de la mateixa nit electoral, l’estratègia del PSC
i el seu candidat, Salvador
Illa, és nítida i precisa.
Com a guanyadors dels comicis en vots, s’ha de perseverar en el relat que Catalunya ha votat per una
opció de canvi polític que
implica, inevitablement,
que l’exministre de Sanitat sigui el nou president
de la Generalitat. A partir
d’aquest raonament, el
full de ruta dels socialistes
és, i serà, reivindicar que
aquesta investidura no
només és necessària, sinó
també possible, tot i que,
ara mateix, l’aritmètica
parlamentària fa complicat visualitzar-ho.
Instal·lats, doncs, en
aquest joc inicial de presa
de posicions de cara a configurar eventuals majories, Illa va revelar ahir, a
través de les xarxes socials, que ja ha parlat amb
la resta de formacions, a
excepció de Vox, per in-

Salvador Illa i Miquel Iceta, arribant dilluns a la seu del PSC per participar en l’executiva ■ EFE

La frase

—————————————————————————————————

“He acabat una
ronda de trucades
amb els partits per
dir-los que presentaré
la meva candidatura”
Salvador Illa

CANDIDAT DEL PSC

formar-los de la seva predisposició a ser cap de govern. “Fa uns minuts he
acabat una ronda de trucades amb tots els partits
polítics, excepte l’extrema dreta, per anunciarlos que presentaré la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.
El canvi ha arribat i els so-

La fiscalia investiga Vox,
acusat d’islamofòbia
a Dos diputats de

la formació a Reus
seran jutjats per un
delicte d’odi el 2011

M. Piulachs
BARCELONA

La fiscalia de delictes d’odi
de Barcelona, servei que
encapçala Miguel Ángel
Aguilar, ha obert una investigació per la campanya Stop islamització, que
Vox va llançar el 27 de gener passat a les xarxes socials, arran de la denúncia
per islamofòbia al partit
d’ultradreta que va presentar la comunitat musulmana de Catalunya.
La portaveu del minis-

teri públic va informar
ahir que s’han obert diligències per determinar si
la campanya impulsada
per Vox podria constituir
un delicte d’odi, dos dies
després que el partit d’extrema dreta hagi entrat al
Parlament amb 11 diputats. La formació va llançar la campanya investigada, a través de les xarxes
socials, en vigílies de la
campanya de les eleccions
catalanes del 14-F, en la
qual repetia missatges per
alertar del “perill de la islamització” dels costums a
l’Estat espanyol i Europa.
La campanya, que inclou vídeos que intercalen
imatges dels atemptats
terroristes del 17-A a Bar-

celona amb d’altres de vinculades a la comunitat musulmana, va motivar que
Twitter limités temporalment algunes de les funcions del compte oficial de
Vox, per la qual cosa el partit va anunciar que es querellaria contra la xarxa social. La campanya, difosa a
través de l’etiqueta #stopislamofobia, relaciona la
immigració musulmana
amb el terrorisme i la delinqüència, en assenyalarlos com a responsables de
més d’un 90% de les denúncies que es presenten
a l’Estat espanyol per fets
delictius. En un dels actes
electorals del 14-F, el líder
de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i la portaveu a

cialistes el farem possible”, va ser el missatge
que va voler donar. Encara que amb Dolors Sabater, de la CUP, no hi va
arribar a parlar directament, tot i que es van intercanviar missatges, la
següent fase ja serà passar d’aquest primer tempteig protocol·lari a troba-

l’Assemblea de Madrid,
Rocío Monasterio, van
portar els seus missatges
per alertar dels “perills de
la islamització” a Ripoll, on
residien els integrants de
la cèl·lula terrorista que va
perpetrar els atemptats de
Barcelona i Cambrils
l’agost del 2017.
Les tres federacions de
comunitats islàmiques de
Catalunya –FIC (Federació Islàmica de Catalunya), Ucidcat (Unió de Comunitats Islàmiques a Espanya) i FCIC (Federació
Consell Islàmic de Catalunya)– i l’organització Musulmans contra la Islamofòbia van portar la campanya de Vox a la fiscalia, el 3
de febrer passat, perquè
investigui si podria constituir un delicte d’odi i discriminació.
Precisament, dos dels
diputats electes de Vox al
Parlament, Joan Garriga i
Mónica Lora, han de ser
jutjats a Reus per un delic-

des presencials, que es vol
que siguin més discretes.
La idea que el PSC va
voler transmetre a la resta de partits és que els resultats del 14-F són
“clars”, amb el PSC com a
opció guanyadora, i amb
un sentit del vot “a favor
del diàleg i el retrobament”. Així mateix, es vol
insistir en el missatge que
s’ha produït una majoria
d’esquerres a Catalunya,
que fa possible plantejar
un govern “progressista”
encapçalat pel presidenciable socialista. Per acabar de definir l’escenari,
la vice-primera secretària
de la formació, Eva Granados, també va parlar
ahir: “Creiem que és el
moment de no mirar enrere i de veure que hem arribat a aquest 14-F per la
impossibilitat d’aquesta
suposada majoria independentista de pactar un
nou president”, va dir
Granados, per a qui “hi
ha una porta oberta” a
una suma alternativa a la
d’ERC, JxCat i la CUP. ■

Cs i el PP miren
de girar full
després de la
caiguda del 14-F
F.E.
BARCELONA

Davant els mals resultats
de les eleccions del 14-F,
les direccions de Ciutadans i el PP coincideixen
en la valoració que ara no
és moment de prendre decisions dràstiques, com
ara exigir dimissions, ni de
recrear-se en la ferida, sinó
que cal adequar-se al nou
escenari i oblidar la patacada com més aviat millor.
En el cas dels taronges, la
seva executiva es va reunir
dilluns al vespre durant
cinc hores. Hi va haver
veus crítiques respecte a
l’estratègia de campanya i
sobre qüestions més de
fons, com ara el discurs i la
línia política adoptats per
la cúpula capitanejada per
Inés Arrimadas, tot i que el
seu lideratge no està en
qüestió. Pel que fa als populars, ahir van mostrar el
suport de la cúpula al candidat, Alejandro Fernández, a qui van dipositar la
confiança per desenvolupar un projecte de “llarg recorregut” a Catalunya que
“trigarà a donar fruits”.
Tant PP com Cs s’han lamentat pel suport electoral assolit per l’independentisme. ■

Els líders de Vox celebren els resultats electorals ■ ACN

te d’odi arran d’una campanya de Plataforma per
Catalunya –a la qual pertanyien tots dos– en les eleccions municipals del 2011
a Reus. En aquesta campanya, PxC va fer una bustiada de xecs ficticis de 4.000
euros a nom de Mohamed

Alcabre Samir, amb un
text que acusava el pacte
per la immigració d’haver
“repartit 4.000 milions
d’euros els dos últims anys
entre immigrants”. La fiscalia no els acusa mentre
que l’entitat Watami els
demana penes de presó. ■
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ANÀLISI

Esteve Vilanova

evilanova@elpuntavui.cat
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Next Generation UE

H

em passat el Rubicó de les eleccions
més bé o més malament. De fet, ha
sortit prou bé i s’ha de felicitar el govern per com ho ha preparat. Era una missió molt difícil perquè els elements externs
i de pandèmia han interferit fins i tot generant por de contagis. Però, malgrat tot,
més del 53,50 % del cens electoral es va
moure per dipositar el vot. És cert que ha
estat una de les participacions més baixes,
però atesa la situació és, fins i tot, més del
que s’esperava i millor que les de Galícia i
el País Basc.
Passat el dia D, ara és l’hora dels programes i dels pactes. És un moment transcendental perquè, si fem bé aquest procés i
amb responsabilitat, això afavorirà que tinguem una legislatura sense ensurts i amb
objectius clars a gestionar. Avanço que seran negociacions gens fàcils i per això els
hem de donar temps. El pitjor que podríem
fer ara és pressionar-los per tenir un govern aviat o fer les negociacions públicament. Necessiten discreció.
A més del programa i els acords, serà
molt important l’organigrama del govern. El
nombre de conselleries i el perfil dels responsables de cadascuna, perquè encarem
una de les legislatures més importants
dels darrers anys. A més dels problemes
heretats de la repressió política i la pandèmia, s’haurà de batallar molt per refer els
ingressos imprescindibles i només passarà
forçant una negociació pel finançament
autonòmic adequat i equilibrat que redueixi dràsticament les proporcions escandaloses del dèficit fiscal, i afrontar el que serà la
mare de totes les negociacions: els recursos del Next Generation UE, que són els recursos que vindran de l’UE per finançar
projectes de reindustrialització per la modernització incorporant tecnologia i que
ajudin a combatre la crisi climàtica. Un govern fort, unit, competent i amb la complicitat de les patronals, les universitats, els
centres de recerca i els sindicats per presentar projectes engrescadors i que compleixin les condicions imposades per Brussel·les serà imprescindible. Per tant, necessitarem la coincidència d’empatia, de capa-

citat i de talent per posar-los tots en sintonia per assolir mateix objectiu.
Aquestes eleccions ens han deixat uns
quants missatges que mereixen un comentari: el primer és la desfeta de Ciutadans i
del PP. Fa tres anys Ciutadans va ser la formació més votada i contràriament al que
hagués estat normal va desistir de proposar-se per a la presidència, una renúncia
que no va entendre ningú. I com a cap de
l’oposició van ser incapaços d’intentar
aproximacions per negociar cap iniciativa,
només es van instal·lar en el retret i la batussa, perquè pensaven que així guanyarien més espai polític. L’advertència del
president Torra a la senyora Arrimadas que
amb la seva actitud caminaven cap a la irrellevància ha estat profètica. El gran fracàs es pot quantificar amb la pèrdua de
trenta diputats. El PP ja pràcticament no
pot baixar més. Els seus discursos són tan
exagerats que el beneficiat ha estat Vox.
L’entrada de Vox serà un nou contratemps
i, tot i que ja hi era embocat entre les files
de Ciutadans i el PP, ara tindran veu i grup
propi per defensar l’espanyolisme de l’“a
por ellos”.
En el nacionalisme també hi ha hagut
fets inversemblants o incongruents. L’estratègia del PDeCAT, una de les perdedores de
la nit, ha estat el resultat d’una falta de visió
aclaparadora o d’unes excessives expectatives que no se sustentaven en realitats. Dol
veure com figures tan rellevants com Artur
Mas, Andreu Mas-Colell i Àngels Chacón,
que podrien haver aportar molt a Junts, han
dilapidat 76.000 vots que els haurien posat
com a guanyadors de la nit i que haurien
canviat tot el discurs d’aquestes eleccions.
Ara el que correspon és fer govern i sobre tot travar els acords per poder tenir uns
pressupostos, i, amb l’ajut de tots, entrar en
un període d’estabilitat política per entomar
aquests anys de molta crisi amb una bona
gestió.
Europa ens pot ajudar amb els recursos
de Next Generation, si fem les coses bé, però no podem oblidar-nos que l’ajut més important i imprescindible que tindrem serà el
de nosaltres mateixos.

116701-1238051Q

Recompte dels vots a les eleccions de diumenge passat ■ EFE
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Unmagistrat
del TC s’absté
en els recursos
del procés

Calvo menysté
el 51% de vots
independentistes

Redacció
BARCELONA

a“Tant se val quin percentatge es té” a La moció d’ERC

pel referèndum pactat rep el no del PSOE i Podem s’absté
David Portabella
MADRID

Si l’independentisme es
pensava que superar per
primera vegada el llindar
simbòlic del 50% dels vots
en unes eleccions al Parlament impressionaria el
president espanyol, res
més lluny de la realitat. O
de la realitat que es diu en
públic. La vicepresidenta
espanyola, Carmen Calvo,
va menystenir ahir el
50,7% dels vots que el 14-F
van sumar els partits independentistes i li va negar
tot valor a l’hora de propiciar un referèndum. “El referèndum no està previst
en la nostra Constitució ni
més ni menys que per a
una matèria que afecta
l’article 2 i el títol vuitè sencer; és a dir, per dilucidar la
unitat territorial del conjunt de l’Estat. Per tant,
tant se val quin percentatge pugui treure qualsevol

La frase

—————————————————————————————————

“El referèndum no
està previst en la
Constitució, tant se val
quin percentatge es té
en unes territorials”
Carmen Calvo

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

partit en qualsevol de les
eleccions territorials en relació amb el que al nostre
país no és constitucional i
no és legal”, va argumentar
Calvo per enterrar el debat.
Calvo, que compareixia
després del Consell de Ministres per informar de la
seva llista de 34.961 béns
immatriculats per l’Església gràcies a la llei d’Aznar i
per obrir el seu procés de
reclamació, es va permetre
ironitzar amb la falta de
claredat dels demandants
quan ella escolta “el debat

que tenen fins i tot els partits independentistes sobre les proporcionalitats
amb les quals ells pensen
que el projecte independentista pot estar circulant en l’espai polític”. “No
ha lugar”, va reblar en to
castís. La consellera de
Presidència, Meritxell Budó, rebatia Calvo adduint
que “els partits que aposten per l’amnistia i per l’autodeterminació han obtingut més del 50% dels vots” i
“amb aquest resultat Madrid i Brussel·les han de saber que el conflicte no està
resolt, i que la negociació
s’ha de basar en l’autodeterminació i l’amnistia”.
La mesa, sí; consulta, no
Per inclemències del calendari atapeït amb què el
Congrés engreixa la seva
agenda de dimarts a dijous
per buidar així els dilluns i
els divendres, la moció
d’ERC a favor d’un refe-

La vicepresidenta, Carmen Calvo, compareixia ahir al final
del Consell de Ministres ■

rèndum pactat no va poder ser debatuda ahir al
Congrés i ho serà avui, però Gabriel Rufián ja sap
que no prosperarà perquè
tindrà el vot en contra del
PSOE i l’abstenció de Podem. Si bé Adriana Lastra
(PSOE) promet “transitar
el camí del diàleg amb la
taula quan es formi el nou
govern”, però rebutjant la
consulta, més difícil li era,
a Jaume Asens (Podem),
explicar per què s’absté en
un punt del seu programa
fundacional. “Abans de

Vinculen l’operació
de Vendrell amb la
“il·legal” Catalunya

Torra, a judici
per la segona
causa del llaç
a La magistrada

confirma el
processament per
desobediència

Redacció
BARCELONA

La titular del jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona va confirmar ahir el
processament del president Quim Torra en la seva segona causa per desobediència, per haver desoït una ordre judicial perquè retirés una pancarta
amb llaços grocs del Palau
de la Generalitat. En la in-

terlocutòria, que es pot
impugnar davant l’Audiència de Barcelona, la
magistrada rebutja el recurs presentat per la defensa de Torra contra la
seva decisió de deixar-lo a
un pas del judici per desobediència i remet el cas a
la fiscalia perquè, si escau,
presenti escrit d’acusació.
La segona causa per
desobediència contra Torra deriva de la seva decisió
de no acatar una ordre del
setembre del 2019 del
(TSJC) perquè retirés de
la balconada de la Generalitat una pancarta amb un
llaç groc que estava penja-

portar aquesta moció al
Congrés cal discutir-la,
aquesta i altres propostes,
a la taula de diàleg”, sosté
Asens. “No és seriós portar
aquesta moció sense convocar la mesa. És una moció estranya, la campanya
ha acabat i més que buscar
titulars hauríem de treballar tots de manera discreta”, esgrimia Asens. Podem també s’abstenia ahir
per primera vegada en una
iniciativa del PSOE, la llei
Zerolo (igualtat de tracte i
no discriminació). ■

El magistrat del Tribunal
Constitucional (TC) Antonio Narváez s’abstindrà de
resoldre els recursos presentats pels condemnats
per la sentència del procés.
Així ho va avalar ahir per
unanimitat el ple del Constitucional, després que el
magistrat demanés apartar-se de les deliberacions i
d’intervenir en les resolucions del tribunal en relació amb tots els recursos
d’empara presentats pels
condemnats.
Narváez
creu que amb aquesta decisió contribueix a “explicitar la independència i la
imparcialitat” del tribunal.
Els presos polítics independentistes ja van demanar la recusació de Narváez després que en una
conferència el 2017 afirmés que el procés era “un
cop d’estat encobert més
greu que el 23-F”. La renúncia de Narváez fa que
deixi de ser ponent dels recursos d’empara presentats per l’exconsellera Dolor Bassa i l’expresidenta
del Parlament, Carme Forcadell, així que el tribunal
de garanties haurà de nomenar un nou ponent. ■

a L’Audiència

descarta separar el
cas de Cabrera de
Mar del de Waterloo

El president Quim Torra en una intervenció durant la
campanya electoral passada amb Junts ■ ACN

da des del maig per demanar la llibertat dels presos
polítics i exiliats. La causa
es va remetre als jutjats de
Barcelona, quan Torra va
perdre la condició d’aforat
arran de la seva inhabilitació com a president de la
Generalitat després de ser
condemnat per desobediència en desoir una ordre de la junta electoral

perquè tragués els símbols
dels edificis públics en el
període previ als comicis.
“Sense que això impliqui
fer valoracions anticipades, la conducta de l’investigat demostra indiciàriament una contumaç rebel·lia enfront de l’ordenat”, advertia la jutgessa
en la interlocutòria, que
ara acaba de ratificar. ■

M. Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha descartat separar la requalificació de Villa Bugatti, a Cabrera de Mar, de la
causa principal –sobre
subvencions irregulars des
de la Diputació de Barcelona– i de la peça sobre possible finançament il·legal de
l’expresident Puigdemont
a Waterloo, que investiga
el jutjat d’instrucció 1 de
Barcelona,.

La secció 21 exposa que
en l’operació en què l’exconseller d’ERC Xavier
Vendrell podria obtenir de
5 a 10 milions d’euros amb
la requalificació “il·lícita”
de Villa Bugatti “no poden
descartar-se motius aliens
al lucre personal”, i hi afegeix que “podria beneficiar
altres investigats per mantenir l’estructura clandestina o il·legal que s’investiga”. Per això, descarta que
el cas l’investigui un jutjat
de Mataró, com demanaven l’alcalde i l’exregidor
de Cabrera investigats.
També descarta la petició
de l’empresari Oriol Soler i
avala la “connexitat” de
tots els fets investigats. ■

