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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,82
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 1.565
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 639
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

0,84

Negociació
tot i els
recels

INICI ERC i la CUP mantenen una primera reunió a la recerca
d’un pacte de govern, enrarida per les queixes per l’actuació
dels Mossos en el cas Hasél NEGATIVA · Albiach ja avança
que votarà no a la investidura d’Aragonès si JxCat és al pacte
E. Ansola / Ò. Palau
BARCELONA

La CUP, els primers socis
elegits per ERC per obrir
les negociacions per formar govern, ja han alçat la
veu. La detenció dimarts
pels Mossos del cantant
Hasél en una universitat,
la de Lleida, i l’actuació policial per frenar els aldarulls va sobrevolar ahir la
primera trobada entre anticapitalistes i republicans. Si ERC volia cedir
protagonisme a les polítiques més d’esquerres que
defensen els anticapitalistes, ahir ja en va tenir una
primera prova contundent en un escenari que
s’embolica. El context polític, l’escenari judicial, els
recels entre les formacions i un resultat electoral que, lluny de desfer
l’empat l’ha intensificat,
auguren unes negociacions complexes i difícils
entre les tres formacions
independentistes.
Poc abans de la primera
trobada amb ERC, l’exdiputada cupaire Maria Sirvent feia un toc d’alerta:
“Es fa difícil la unitat quan
veiem aquesta brutalitat
contra la dissidència política i no només per part del
govern espanyol, sinó també per la Generalitat”, lamentava. Sirvent va com-

Les frases

—————————————————————————————————

“El model de
seguretat imperant
per nosaltres és
important i dificulta
les negociacions”
Maria Sirvent

EXDIPUTADA DE LA CUP
—————————————————————————————————

“Som partidaris de
formar un govern
d’independentistes, no
un govern amb
independentistes”
Elsa Artadi

VICEPRESIDENTA DE JXCAT
—————————————————————————————————

“Quin sentit tindria
donar-hi suport i que
Catalunya repeteixi una
fórmula que hem vist
que ha fracassat?”
Jéssica Albiach

CANDIDATA DELS COMUNS

parèixer amb el diputat
electe i portaveu d’Alerta
Solidària, Xavier Pellicer,
per denunciar el que consideren “una acceptació
acrítica del govern de la
Generalitat” de les ordres
judicials. “No sembla normal que una policia que se
suposa democràtica hagi
entrat en una universitat
per detenir algú per haver
exercit la llibertat expressió per ordre d’un tribunal
hereu del franquisme”,

sentenciava. Però això no
és tot. L’actuació policial
posterior arran de les protestes als carrers encara
va aixecar més recels.
“Han fet servir material
antiavalots, com ara les
pistoles de foam apuntant
directament a la cara de
les persones. Això és una
atrocitat i mereix una condemna perquè posa en
qüestió el dret a la llibertat”, hi afegia.
Les conseqüències de la
detenció de Hasél han enrarit les negociacions pel
costat de la CUP, però
s’aprofitarà la conjuntura
per posar sobre la taula
una reforma de l’actual sistema policial, i encara més
després que en la legislatura passada es va proposar
la constitució d’un organisme public i independent que servís de control i
denúncia de les actuacions
policials, a més d’una comissió
d’investigació,
aprovada a la cambra, de
les pràctiques policials.
“En canvi, vam veure una
condecoració a 423 mossos després de la sentència
als presos polítics”, denunciava ahir Sirvent. La falta
de control als Mossos, el fet
que no s’implementin les
mesures que s’aproven al
Parlament i la repressió al
moviment independentista seran, doncs, alguns

1.986

612

Vot exterior
Total demanat......................16.729
Total emès ........................... 10.716
(4,2% del CERA)
RESULTATS VOT EXTERIOR
JxCat .............................................2.731
PSC ............................................... 1.939
ERC................................................1.922
ECP ..................................................836
CUP.................................................. 727
Cs.....................................................704
VOX ................................................. 481
PP...................................................... 78
PDeCAT ............................................191
ALTRES ................................................... 274
BLANCS..................................................... 55
NULS .......................................................478
Vot exterior a partits
independentistes........................... 55,38%

TOTALS CATALUNYA
AMB VOT EXTERIOR
(entre parèntesis, dades del 2017)

Participació final.................................... 51,3% (79,09%)
Total vots independentistes .........1.454.433 (2.079.340)
Percentatge vots independentistes ........... 51,14% (47,5%)
GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Ponsa intercedeix per Hasél
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha enviat una carta al ministre José Manuel
Rodríguez Uribes, avançada
ahir per l’ACN, per fer-li saber
el “profund rebuig” per l’empresonament de Pablo Hasél,
un “anacronisme que atempta contra els drets fonamentals”. Ponsa l’apel·la perquè

sigui efectiu “amb la màxima
celeritat” el seu anunci d’un
canvi de normativa. Mentrestant, demana al ministre un
“gest inequívoc i urgent” per
promoure “qualsevol mesura
que porti a l’extinció, per a
Hasél i tots els artistes en situacions equiparables, de tota responsabilitat criminal”.

dels temes a tractar. “Prou
criminalitzar col·lectius i
moviments per l’habitatge, el feminista o el de salvaguarda del territori”, repetia la diputada. “Cal capgirar el model de seguretat
de manera urgent”, reclamava Sirvent, que veu imprescindible un gir i que
avançava algunes de les
demandes que podrien posar sobre la taula. “Defensem un control estricte de
les operacions policials i

un canvi en el model d’ordre públic i, per últim, la
retirada de les acusacions
particulars de la Generalitat i, sobretot, la modificació de la llei vigent que permet aquestes acusacions”,
finalitzava.
La CUP, que s’ha compromès a anar fent públiques valoracions sobre totes les reunions que mantindrà “amb voluntat de
transparència”, començarà ara una tanda de con-

tactes amb organitzacions
cíviques i socials per tractar els temes que haurien
de ser prioritaris en el nou
cicle, i en paral·lel espera
reunir-se aquests dies amb
Junts i En Comú Podem.
Reunió ERC-CUP
Precisament, minuts després de les queixes llançades per Sirvent i Pellicer,
una delegació de la CUP
formada pels diputats electes Carles Riera, Eulàlia
Reguant, Pau Juvillà i el
mateix Pellicer es reunia al
migdia amb la d’ERC, formada pels també diputats
electes Marta Vilalta, Sergi
Sabrià, Josep Maria Jové i
Laura Vilagrà, en l’estrena
oficial de les trobades bilaterals que han emprès els
republicans per formar govern. Les dues formacions
en van informar en sengles
notes a posteriori, per explicar que la presa de contacte havia servit per fer

| Nacional | 5

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 18 DE FEBRER DEL 2021

L’APUNT

Comparacions
odioses
Marta Membrives

una “anàlisi compartida”
dels resultats electorals,
dels quals van destacar
tant la victòria de l’independentisme com “el fet
que el moviment polític
creix per l’esquerra”, segons el comunicat d’ERC.
Els resultats –ahir precisament es van conèixer els
definitius, que adjuntem,
en escrutar-se el vot exterior– “evidencien una voluntat clara” d’un “gir cap a
l’esquerra en les polítiques
a Catalunya i d’un avenç
cap a la República catalana”, deia també la CUP,
per la qual es va temptejar
també una primera aproximació als possibles escenaris que s’obren a curt,
mitjà i llarg termini. Segons ERC, a més, es va fer
un “primer intercanvi de
punts de vista” sobre la situació econòmica i social
del país, i sobre “el camí
que caldrà seguir” a partir
d’ara cap a la República ca-

El govern més progressista de la història no deixa de
sorprendre. Per si no fos prou manifestació del progressisme que representa mantenir empresonats als
líders independentistes catalans i no moure ni un dit
abans de les eleccions, no fos cas que el PSC perdés
alguns dels vots que aspirava a arreplegar dels antics
votants de Ciutadans, abans-d’ahir va permetre que

talana. És a dir, sobre el full
de ruta que els republicans
ja han dit que seria bo
d’acordar entre les forces
independentistes. “Ha servit per prendre la temperatura a les relacions dels dos
partits i establir les bases
de la futura negociació”,
tancava la nota d’ERC. Totes dues forces han quedat
per a una nova trobada la
setmana que ve, en què en
principi s’espera que entrin més a fons en matèria.
JxCat i comuns topen
Mentrestant, tant JxCat
com els comuns van tornar a expressar ahir les seves reticències encreuades, i inamovibles, a compartir govern. La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, insistia a RTVE que
és “contradictori” voler-hi
incorporar els comuns si
es vol avançar cap a l’estat
propi, havent-hi com hi ha
una clara majoria inde-

pendentista. “No es tracta
de vets, sinó de coherència”, afirmava, tot i que admetia que és Aragonès qui
ha de decidir “quins aliats
vol”. Artadi insistia també
a vincular l’acord a una estratègia compartida a Madrid, un punt que pot ser
font de discrepàncies, ja
que JxCat, que en això coincideix amb la CUP, avala
la proposta de no donar aire de cap manera a l’executiu de Sánchez, mentre
que ERC reitera que són
dos “països diferents” i vol
continuar votant al Congrés en funció de si creu en
cada cas que les mesures
poden afavorir els catalans.
Artadi treia importància al fet que la primera
reunió d’ERC hagi estat
amb la CUP, cosa que atribuïa al fet que JxCat ja ha
expressat un missatge
“clar i diàfan”, i que per
tant els republicans tenen
més clara la seva posició
que no la dels anticapitalistes. Segons ella, més que
pel repartiment de càrrecs
al Parlament i al govern,
les negociacions han de començar per decidir “què
s’ha de fer” aquesta legislatura, ja que, per evitar errors de la passada, l’acord
ha de ser “més clar i més
concret”.
Encara més contundent va ser la candidata
d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, que a TV3 va
dir, ras i curt, que votaran
no a la investidura d’Aragonès si arriba a un pacte
de govern amb JxCat que
portaria el país “al desgovern”. “ERC ha d’explicar
per què deixa que Junts li
marqui el pas, ha guanyat
la via àmplia i no la confrontació”, etzibava, mentre insistia a proposar un
“tripartit” davant la “inoperància” del govern actual. Albiach, a més, es
mostrava perplexa i qualificava “d’experiment” i
fins i tot de “xantatge” que
Aragonès vulgui lligar la
seva investidura a l’aprovació del pressupost del
2021. Els comuns es reuniran aquesta setmana
per explorar les possibilitats de pacte amb ERC, el
PSC i la CUP, de moment
de manera bilateral i amb
“certa discreció”. ■

entrés a la presó un raper pel contingut de les lletres
de les seves cançons, tota una declaració d’amor a la
llibertat d’expressió. La mateixa llibertat que Sánchez
va exercir ahir per equiparar Vox amb “alguns dirigents” de JxCat al Congrés dels Diputats dies després
d’elogiar públicament el “sentit d’estat” de la formació de Santago Abascal. Facin-s’ho mirar, si us plau.

Podem s’impacienta
amb Sánchez i vol
l’indult ràpid a Hasél
a Asens: “L’únic que han fet per ell ERC i JxCat és carregar i
causar ferits per bales de ‹foam›” a Càrregues i 14 detinguts a Sol

Calvo va defensar ahir els límits de la llibertat i Iglesias no la va aplaudir ■ J.C. HIDALGO / EFE

David Portabella
MADRID

L’empresonament del raper Pablo Hasél tensiona
el govern espanyol amb un
dramatisme desigual: el
que al PSOE és incomoditat confessada en privat, a
Podem és una indignació
pública perquè posa en
qüestió el rol transformador de la formació hereva
del 15-M. “No em sembla
normal que Cifuentes surti absolta i que Hasél vagi a
la presó”, va lamentar el vicepresident, Pablo Iglesias, al Congrés, on ahir no
era aplaudit per Sánchez
ni pels ministres del PSOE
en cap resposta de la sessió de control, com és habitual entre els socis. En
nom de Podem, el secretari primer de la mesa del
Congrés, Gerardo Pisarello, exigia a Sánchez una
tramitació “per la via ràpida” de l’indult a Hasél invocant el clam del manifest de dos-cents artistes
–Joan Manuel Serrat i Javier i Carlos Bardem, entre ells– com a argument.
“Espanya és una democràcia plena”, va dir Sánchez
al costat d’Iglesias.
Si bé Míriam Nogueras
(JxCat) i Mireia Vehí

Les frases

—————————————————————————————————

“Senyors del govern,
està molt bé piular a
Twitter molt enfadats,
però tenen el BOE i no
legislar és cinisme”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“Tot el meu suport
als joves antifeixistes
que estan demanant
justícia i llibertat a
Barcelona i a Madrid”
Pablo Echenique

PORTAVEU DE PODEM AL CONGRÉS

(CUP) van entonar el crit
de “Llibertat Pablo Hasél”,
qui més va fer enfadar el
PSOE i Podem va ser el
portaveu d’ERC, Gabriel
Rufián. “Senyors del govern, a banda de Twitter,
que està molt bé piular a
Twitter molt enfadats, tenen el BOE, i piular a Twitter quan poden legislar és
cinisme”, etzibava Rufián.
El més ferit era Jaume
Asens (Podem): “Lliçons
antirepressives, cap! Què
han fet vostès per Hasél?
Què ha fet la Generalitat?
Hem vist càrregues dels
Mossos i dos ferits per bala
de foam”. Per Asens, ERC

pot impulsar l’indult com
fan ells –que seuen al Consell de Ministres– “però
piulen a Twitter i fan demagògia”. “La Generalitat
exerceix l’acusació i demana presó als independentistes detinguts en manifestacions de protesta.
Quan tinguin 30 anys de
lluita antirepressiva a l’esquena ja m’explicaran històries. I els recordaré que
volien enviar els del 15-M a
la presó”, va reblar.
Davant el prec de Jon
Iñarritu (Bildu) de frenar
“la deriva turca”, la vicepresidenta, Carmen Calvo, avisa que la llibertat “té
límits”: “No hi ha ni un sol
dret que es pugui exercir
de manera absoluta i la llibertat d’expressió no es
pot defensar amb violència”. De nit, la protesta
contra la presó de Hasél
convocada a la Puerta del
Sol de Madrid va acabar
amb dures càrregues policials que van causar set ferits i catorze detinguts.
“Tot el suport als joves antifeixistes que estan demanant justícia llibertat a
Barcelona i Madrid”, va dir
Pablo Echenique (Podem)
tot suscitant la reprovació
del PP, Vox, i Cs per “donar
suport a actes violents”. ■
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“Comuns i CUP: que
l’esquerra predomini
al govern i que no dicti
el ritme qui pensa que
el país és seu”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“Senyor Sánchez, no
deixi l’autoengany de
dir-se progressista
i republicà, però no
enganyi els catalans”
Míriam Nogueras

DIPUTADA DE JXCAT AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“Independitzin-se de
JxCat abans que
d’Espanya. ERC ha
governat amb qui ens
diu colpistes: Torra”
Jaume Asens

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

El republicà Gabriel Rufián, ahir al seu escó del Congrés després de defensar la moció del referèndum pactat ■ JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Crida de Rufián als comuns i la
CUP en un foc encreuat pel 14-F
a Invita les esquerres a ser predominants en un govern del qual no exclou JxCat a “Que no marqui
el ritme qui creu que el país és seu”, els anima a Sánchez veu en JxCat “l’odi i la xenofòbia de Vox”
David Portabella
MADRID

Mentre el nou Parlament
no es constitueix, ahir el
Congrés va ser la caixa de
ressonància de les tensions per formar govern
després de les eleccions
del 14 de febrer amb un foc
encreuat en totes direccions. En un partit en el
qual el resultat era igual
perquè la moció d’ERC a
favor d’un referèndum
pactat que es debatia estava condemnada a la derrota pel no del PSOE i l’abstenció de Podem, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va fer una oferta de
compartir viatge en què
no va citar JxCat tot i no
excloure els de Laura Borràs en l’equació. “Senyories dels comuns i de la
CUP: intentem-ho i femho. Fem que les esquerres
predominin d’una vegada
en un front ampli del govern de la Generalitat i
que deixin de marcar-nos
el ritme aquells que havien
guanyat tant que es pensaven que el país era seu”, va

dir Rufián a Jaume Asens
(Podem) i a Mireia Vehí
(CUP) amb una oferta que
aviat va despertar la sospita de no comptar amb
JxCat, tot i que per definició el predomini té lloc
quan es domina sobre d’altres i aquí hi entraria el
concurs de JxCat.
L’oferta de Rufián d’un
govern ampli era rebuda
amb recel pels al·ludits.
Molest, Asens va buscar el
cos a cos amb Rufián després d’acusar ERC d’estar
“encara en campanya”.
“Han governat amb qui
com Torra ens diu colpistes. Abans d’independitzar-se d’Espanya haurien
d’independitzar-se
de
JxCat”, exigia el líder del
grup de Podem al Congrés.
“El veig molt molest amb
Joan Canadell. Ens assegura que no faran president Canadell si Borràs és
inhabilitada? Governarà
amb qui ens tracta de colons?”, etzibava Asens.
Vehí (CUP) va bifurcar
els retrets. “Senyors
d’ERC: una moció? Això
vol dir que assumim tots

Sánchez vol Illa en públic i en privat espera Aragonès
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després d’haver patrocinat
l’operació de Salvador Illa
com a candidat del PSC al
preu de desvestir el ministre
de Sanitat en plena tercera
onada de la pandèmia, Pedro
Sánchez va voler donar ales
ahir en públic al Congrés a un
eventual govern del PSC i
dels comuns. En privat, però,
el discurs no és aquest: totes
les fonts consultades per
aquest diari a La Moncloa i a
l’entorn de Sánchez esperen
un govern independentista.

El realisme privat conviu
amb l’entusiasme públic per
sostenir l’esperança d’Illa en
la qual no es creu. “La primera lliçó del 14-F és la clamorosa victòria de Salvador Illa i
del PSC, i és una victòria que
té més merit encara després
de totes les falsedats i calúmnies que van vessar sobre el
candidat dient que si s’havia
fet una PCR o no i de si s’havia vacunat o no”, destacava
Sánchez. “Catalunya necessita un govern diferent, un go-

vern progressista, liderat pel
PSC i també pels comuns”, va
dir el president com si confiés
a traslladar a Catalunya la
fórmula de la coalició.
Fonts del govern espanyol,
però, donen per fet que Pere
Aragonès no deixarà passar
l’ocasió de liderar l’independentisme i ser investit amb el
vot de JxCat i la CUP i ja es
preparen per reprendre un
diàleg que confien que “serà
més fàcil que amb un president de JxCat”. ■

que la mesa de diàleg no
està funcionant, no? Estem d’acord. Posem-nos a
treballar.
Referèndum
d’autodeterminació, renda bàsica universal, amnistia i transició ecològica.
És el que ha dit el nostre
poble”, va dir Vehí tot recitant el poema La llibertat
del traspassat poeta Joan
Margarit (“La llibertat és
quan comença l’alba / en
un dia de vaga general”).
La diputada de la CUP in-

terpel·lava amb incredulitat Podem: “Abstenció davant un referèndum d’autodeterminació? Seguiran més amb el PSOE? El
PSOE els tracta malament al govern i no és un
bon negoci a Catalunya”.

gueras (JxCat) quan ella li
va fer la qüestió pendent
de Laura Borràs –absent
ahir– sobre el ressò internacional del conflicte. “No
diré que deixin d’autoenganyar-se dient-se que son
un govern progressista o
que són republicans, però
deixi d’enganyar els catalans: el seu model de país
va perdre el 14-F, els catalans van votar no a la repressió i no a girar full. Els
independentistes van gua-

“Ens posarem d’acord”
Al ball postelectoral del
14-F s’hi va convidar el
president espanyol, Pedro
Sánchez, que va tenir un
cru xoc amb Míriam No-

“Senyors d’ERC: una
moció? Això vol dir
que assumim que la
mesa de diàleg no
funciona? D’acord”
Mireia Vehí

DIPUTADA DE LA CUP AL CONGRÉS

nyar i amb més del 50%
dels vots i ens posarem
d’acord”, va dir Nogueras.
Equiparant JxCat i Vox
La rèplica de Sánchez va
ser equiparar JxCat i Vox.
“Cal vorejar expressions
d’extremisme, de xenofòbia i d’odi que es manifesten a la ultradreta de Vox i
també entre destacats
membres de la seva candidatura que no es queden
enrere ni en l’odi ni en les
expressions d’extremisme i de xenofòbia. Això
vostès s’ho han de fer mirar”, va etzibar Sánchez a
JxCat. Es dona la circumstància que va ser el mateix
president espanyol qui en
plena campanya del 14-F
va elogiar l’ultradretà Santiago Abascal per tenir
“més responsabilitat i sentit d’estat” que Pablo Casado com a via ràpida per denigrar el PP. ERC va reaccionar a l’equiparació entre JxCat i Vox censurant
Sánchez pel “greu error”
de “banalitzar el feixisme i
l’extrema dreta”. Marta
Vilalta, portaveu d’ERC,
va reclamar a Sánchez
una rectificació recordant
que “no és un cas aïllat” i
citant precedents com ara
l’elogi al sentit d’estat
d’Abascal i l’autorització
de la Delegació del Govern
a Madrid d’una manifestació falangista amb proclames antisemites que ara
investiga la fiscalia. ■
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Els exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó durant el judici al Tribunal Suprem, darrere de Jordi Cuixart ■ ACN

El TC avala la competència del
Suprem per jutjar el govern

a Nega l’empara a l’exconsellera Meritxell Borràs, que considera vulnerat el seu dret a ser jutjada pel jutge
predeterminat per llei, és a dir, al TSJC a La justícia belga sí que ho va entendre en el cas de l’exconseller Puig
Mayte Piulachs
BARCELONA

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat
“per unanimitat” el primer
recurs contra la sentència
condemnatòria als independentistes catalans –el
de l’exconsellera de Governació Meritxell Borràs–,
en una resolució en què
avala la competència del
Tribunal Suprem per jutjar els líders polítics i socials catalans per l’1-O. El
tribunal de garanties només va avançar ahir la resolució i els arguments es
difondran en els pròxims
dies. Així, nega l’empara a
l’exconsellera Borràs i
manté la seva condemna a
un any i vuit mesos d’inhabilitació per a càrrecs públics i a pagar una multa de
60.000 euros per un delicte de desobediència.
Tancades les portes als
tribunals espanyols, ara
Borràs podria demanar
empara al Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH), on volen arribar
els nou presos polítics,
quan el TC no retingui més

La xifra

—————————————————————————————————

1

any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 60.000 euros
és la pena per desobediència
per a l’exconsellera Borràs.

les seves causes, com han
denunciat diversos cops.
El de Borràs és el primer
dels onze recursos d’empara que té previst resoldre el
tribunal abans de l’estiu,
segons EFE. Borràs –defensada per la penalista Judit Gené– i la resta d’independentistes des del primer moment van demanar ser jutjats pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en considerar que són aforats i que
aquest òrgan és el competent per jutjar els fets de la
tardor del 2017, ja que van
passar a Catalunya. Inicialment, la fiscalia va dirigir
les querelles contra la mesa del Parlament i el govern al TSJC. Però amb la
declaració d’independèn-

Les frases

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

“La competència del
Tribunal Suprem té
una inqüestionable
base legal explícita”
Tribunal Constitucional
COMUNICAT

“El Suprem fa una
exorbitant
interpretació de la
competència. No hi ha
actes a l’estranger”
Judit Gené

ADVOCADA. RECURS BORRÀS

cia, suspesa, el 30 d’octubre del 2017 la fiscalia va
presentar les querelles
contra la diputació permanent de la mesa i el govern
al Tribunal Suprem, adduint que hi havia accions a
l’estranger i els efectes podrien ser per a tot l’Estat
espanyol. Davant aquesta
interpretació tan extensiva de la llei, tots els independentistes catalans denuncien que se’ls ha vulnerat el dret a ser jutjats pel
jutge predeterminat per la
llei.
Ara, però, en la primera
resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat
Cándido Conde-Pumpido,
el TC avala la competència
de la sala penal del Su-

prem. En un comunicat, el
TC subratlla que la competència és del Suprem en el
cas dels independentistes
catalans “per la seva condició d’aforats i perquè una
part dels fets van ser comesos a l’estranger”. Hi afegeix que la competència
del Suprem “té una inqüestionable base legal explícita per estendre’s als responsables per connexitat
amb els delictes que van
ser jutjats”. I finalment,
precisa que el magistrat
Antonio Narváez –denunciat pels independentistes
catalans per les seves declaracions contra l’1-O– no
ha participat en la deliberació en abstenir-se dels
recursos.

La negativa donada ara
a Borràs serà la mateixa
per als altres condemnats.
A més, s’espera conèixer el
contingut de la sentència
del Tribunal Constitucional per si es pot interpretar
una resposta a la justícia
belga, que recentment va
avalar que no s’entregui a
Espanya l’exconseller de
Cultura Lluís Puig, que va
marxar a Brussel·les, i per
al qual el jutge del Suprem
Pablo Llarena va dictar
una euroordre de detenció
per jutjar-lo per malversació en la causa independentista. I és que el Tribunal d’Apel·lacions de Brussel·les va resoldre, el 7 de
gener passat, que el Suprem no és l’òrgan competent per sol·licitar l’entrega de l’exconseller, tal com
va dir el jutge de primera
instància belga. “Segon tribunal d’una tercera euroordre: no hi ha extradició”,
celebrava la defensa de
Puig. A més, el tribunal hi
afegia que estava en perill
la seva presumpció d’innocència.
En el recurs de l’exconsellera Borràs, la penalista

Judit Gené manifesta que
el Suprem “fa una interpretació exorbitant del
principi d’ubiqüitat” per
tal d’assumir la causa catalana, a més de trencar la
seva doctrina, amb una resolució del 2014 que fixa
que les causes s’han de jutjar en el territori on succeeixen els fets.
Ordinadors i llengua
Gené precisa que la fiscalia en la querella situava
fets “hipotètics”, i que
amb això en va tenir prou
el Suprem i va fer una “àmplia” interpretació de les
seves competències. I sosté que, al final, en la sentència el Suprem “no situa
cap acció dels acusats a
l’estranger”.
L’advocada detalla que
a l’estranger se situa una
campanya per la independència de Catalunya, que
al final no es va fer, i que en
la sentència s’indica que a
l’estranger hi havia allotjades webs de l’1-O. Gené
exigeix rigor, que tothom
sap el “funcionament global” d’internet, i alhora
alerta que l’Audiencia Nacional i el Suprem podrien
declarar-se competents de
qualsevol fet en què “un
aforat usi internet”. Retreu al Suprem que hauria
d’haver vetllat per les garanties judicials de Borràs, amb un judici proper
al seu domicili, i “on es podria haver expressat en la
seva llengua, el català”, a
banda de poder tenir la doble instància judicial. Pel
TC, res s’ha vulnerat. ■
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Contenidors cremant durant els incidents que es van registrar ahir al vespre a Barcelona després de la manifestació en solidaritat amb Hasél ■ JOSEP LOSADA

Les protestes en suport de
Hasél porten més aldarulls

a Una manifestació pel centre de Barcelona acaba amb contenidors cremats i escaramusses amb els
Mossos a A Girona es viuen incidents al Barri Vell i a Lleida, davant la presó on està reclòs el raper
F. Espiga / J. Ferrer
BARCELONA / GIRONA

Per segon dia consecutiu,
diverses poblacions catalanes —Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o
Vic— van ser escenari ahir
al vespre d’actes de protesta per la detenció del raper
Pablo Hasél. En algunes
d’aquestes marxes, es van
registrar aldarulls de diversa intensitat, on es van
veure contenidors cremats, barricades, corredisses i topades amb els
Mossos. Els Mossos van
detenir almenys 29 persones: deu a Barcelona, dotze a Lleida, cinc a Girona i
dos a Tarragona.
A la capital catalana, la
concentració
estava
anunciada a les set de la
tarda als Jardinets de Gràcia. A aquella hora, però,
eren més els periodistes
que feien guàrdia que els
manifestants, que van haver d’esquivar un dispositiu policial imponent. A
banda de mantenir blindats punts propers considerats sensibles, com la
seu de la delegació del go-

vern espanyol al carrer
Mallorca, els Mossos van
muntar controls selectius
entre els qui volien sumarse a la protesta. Tot aquell
que portés una motxilla a
l’esquena era susceptible
de ser escorcollat. Després
d’una espera que no va ser
curta, la marxa, de més de
2.000 persones segons la
Guàrdia Urbana, es va posar en ruta quan faltaven
escassos minuts per a les
vuit. En el seu recorregut
pel passeig de Gràcia, i
custodiats des de la distància pel dispositiu dels
Mossos, es van sentir crits
de suport al músic engarjolat, contra els periodistes i la policia. Es palpava
tensió, i encara més després que ahir es conegués
que una noia ferida el dia
anterior havia perdut un
ull. En arribar a la plaça
Urquinaona, van començar els avalots. Grups reduïts van bolcar i incendiar contenidors, bicicletes i motos de lloguer. A
partir d’aquí, van iniciarse les corredisses, amb
llançament
d’objectes
contra els furgons de la

Uns 100.000 euros en destrosses a Barcelona i Vic
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les imatges d’aldarulls que
es va poden veure dimarts a
la nit en poblacions com ara
Barcelona, Lleida o Vic, després de les protestes per
l’empresonament de Pablo
Hasél, van merèixer ahir la
censura dels seus respectius
governs locals. L’alcaldessa
de la capital, Ada Colau, va
expressar “tot el respecte a
l’exercici del dret a la manifestació; fer-ho no és un problema, al contrari, però de-

mano que no es recorri a la
crema de mobiliari urbà, que
no resol gens la situació, i
menys en un context de crisi”.
Segons els càlculs del consistori, durant els incidents es
van cremar una cinquantena
de contenidors i el cost estimat dels desperfectes s’eleva
a uns 70.000 euros. Per la seva banda, l’Ajuntament de Vic
ha valorat en més de 25.000
euros els danys ocasionats,
una xifra que no inclou les

destrosses a la comissaria
dels Mossos. Per l’alcaldessa
Anna Erra els fets viscuts signifiquen que “s’ha creuat una
línia”, ja que fins ara les manifestacions “contra la repressió eren pacífiques”. Per tancar el cercle, a Llei da el paer
en cap, Miquel Pueyo, també
va afirmar que “en la necessària defensa de la llibertat
d’expressió, la violència i el
vandalisme d’una minoria no
són la resposta”.

Les frases

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

“Hem conegut una
notícia indignant, però
els disturbis no faran
que Pablo Hasél surti
de la presó”

“A l’hora de defensar
la llibertat d’expressió,
ni la violència ni el
vandalisme són la
resposta”

“Dimarts es va creuar
una línia, ja que, fins
ara, les manifestacions
contra la repressió
eren pacífiques”

ALCALDESSA DE BARCELONA

ALCALDE DE LLEIDA

ALCALDESSA DE VIC

Ada Colau

Brimo i, posteriorment,
les càrregues. Dispersats
en diversos grupuscles, els
esvalotadors van replicar
els incidents per diversos

Miquel Pueyo

punts de la zona, com ara
la rambla Catalunya, la
ronda Universitat, la plaça
de Catalunya i alguns carrers adjacents de l’Eixam-

Anna Erra

ple. També van causar
desperfectes a l’interior
d’un concessionari de cotxes situat a Gran Via amb
la rambla Catalunya i a

l’interior d’un hotel del
Passeig de Gràcia.
A Girona, el segon dia
consecutiu de protestes
per l’empresonament de
Pablo Hasél va derivar en
incidents al Barri Vell. Hi
va haver llançament d’ampolles de vidre i petards
d’alguns dels manifestants als agents dels Mossos, que van respondre
amb bales de foam, segons
l’ACN.
A partir de dos quarts
de nou de la nit, els aldarulls van anar pujant de to
i es va veure com els manifestants i la policia, a banda i a banda del riu Onyar,
s’enfrontaven. Sobre el
pont de Pedra, els concentrats hi van fer una foguera i van treure taulons de
les obres, ara paralitzades,
de la Central del Molí, per
fer barricades. Els agents
van avançar en direcció a
la plaça del Vi per dispersar la concentració i van
aparcar els seus furgons
sobre el pont. A l’hora de
tancar aquesta edició, hi
havia un mínim de tres
persones detingudes.
La concentració havia
començat amb el lema Llibertat Pablo Hasél. Rapejar no és cap delicte a la
plaça Primer d’Octubre,
on es van concentrar unes
600 persones, segons
fonts de la Policia Municipal. Els Mossos havien reforçat la vigilància d’algunes sucursals bancàries i
operaris de les entitats
van col·locar planxes metàl·liques a les façanes a
prop de la Gran Via i carrers propers.
Lleida va ser un dels escenaris icònics de les protestes, ja que la que s’hi va
dur a terme va acabar davant de la presó de Ponent.
La mateixa on, ara mateix, està reclòs Pablo Hasél. En aquest punt, també
es van cremar contenidors i els efectius dels Mossos desplegats van intervenir, disparant projectils
de foam, per foragitar els
manifestants, que van escampar-se per diversos indrets de la ciutat on van
formar, i cremar, barricades. A Tarragona, unes
100 persones van intentar
tallar, fins a tres cops, l’A7. A la darrera se’n van sortir, tot i que deu minuts
després ja s’havia restablert el trànsit.
A Vic, finalment, unes
200 persones es van manifestar a la plaça Major. I no
només per solidaritzar-se
amb el raper, sinó també
amb els detinguts la nit
anterior. ■
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Uns operaris treballant en la reposició de vidres a la comissaria de Vic, ahir. Un agent disparant bales de ‘foam’ a Barcelona, abans-d’ahir, i la noia ferida a l’ull ■ SUSANNA SÀEZ / EFE / PAU DE LA CALLE / ACN

Sàmper: “És violència
gratuïta contra la policia”

a El conseller d’Interior demana a la ciutadania que “aïlli els violents”, de “grups antagònics”, per
exercir el dret de protesta a Denuncien que una noia ha perdut l’ull per l’impacte d’una bala de ‘foam’
M. Piulachs
BARCELONA

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va assegurar
ahir que els aldarulls provocats en diverses ciutats
catalanes després de les
multitudinàries manifestacions pacífiques contra
l’empresonament del raper Pablo Hasél van ser
“violència gratuïta contra
la policia”, protagonitzada
per una “amalgama de
persones” i que a vegades
representen “grups antagònics”. Davant la nova
convocatòria de manifestacions, el conseller va
“pregar” a la ciutadania
que, malgrat “el cansament i les tensions per la
Covid-19”, es mantingui
“la pau social”. Fins i tot,
va demanar que “s’aïlli els
violents”, per poder seguir
exercint drets fonamentals com el de protesta.

El balanç de la primera
nit de protestes abansd’ahir és de 18 persones
detingudes, la majoria joves de 17 a 26 anys; 25
agents ferits –21 del cos
dels Mossos–, i 30 persones ateses pel SEM, a banda de l’atac a la comissaria
de Vic. Sàmper va mostrar
la seva “solidaritat” a tots
els agents ferits, dels Mossos i de les policies locals, i
als titulars de comerços
que han patit destrosses.
La codirectora d’Irídia,
Anaïs Franquesa, va denunciar ahir que una noia
de 19 anys va perdre un ull
en rebre l’impacte d’un
projectil de foam, abansd’ahir a Via Augusta, entre
la Diagonal i la travessera
de Gràcia, i va demanar
imatges per investigar els
fets. Salut va detallar que
avui serà operada. Franquesa va recordar que les
bales de foam són llança-

Les xifres

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

18

persones detingudes, d’entre 17 i 26 anys, en els aldarulls a Lleida, Vic i Barcelona.

25

agents ferits, la majoria del
cos de Mossos, i 30 persones
ateses pel SEM, abans-d’ahir.

La frase

—————————————————————————————————

“La violència mai està
emparada ni permesa
en l’exercici de drets
fonamentals, com el
de manifestació”
Miquel Sàmper

CONSELLER D’INTERIOR

Les universitats públiques catalanes, “pel diàleg”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les universitats públiques
catalanes demanen que el
diàleg sigui “l’única via per
canalitzar qualsevol reivindicació” i rebutgen “tota mena
de violència”, en referència a
l’empresonament del raper
lleidatà Pablo Hasél i els posteriors aldarulls. Per això, refermen el seu “compromís
amb la defensa dels drets fonamentals i, en aquests moments, especialment amb la

llibertat d’expressió”.
En un comunicat difós
ahir, l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques
(ACUP) reclama que s’impulsin amb urgència les reformes legals que calguin per
garantir l’exercici d’aquest i
de la resta de drets fonamentals en la seva màxima amplitud. “La fortalesa d’un estat
democràtic es mesura per la
seva capacitat per acceptar

la crítica i la dissidència, fins i
tot la més descarnada”, sosté
l’associació.
El rector de la Universitat
de Lleida va ser criticat per
haver permès l’entrada dels
Mossos per detenir-hi Hasél,
en compliment de l’ordre de
l’Audiencia Nacional. I la CUP
va denunciar que el govern no
va fer “cap reflexió ni cap objecció” a l’actuació “d’un antic tribunal franquista”.

des amb precisió per immobilitzar la persona i que
s’hauria de fer de mig cos
cap avall. Va exigir que
Mossos faci pública la instrucció d’ús de les llançadores de foam, com fa
temps li reclamen amb
Amnistia Internacional.
Al matí, sense saber-se
aquest cas, el conseller va
assegurar que s’investigarà si hi ha hagut alguna
mala praxi. També va afirmar que “li tocarà al nou
govern” decidir si acusa
d’atemptat a l’autoritat els
detinguts, debat obert
amb les causes contra protestes independentistes.
Policia espanyola
Per la seva part, el comissari Joan Carles Molinero
va negar que no hi hagués
una bona planificació dels
Mossos, i va sostenir que
es van desplegar uns 400
antidisturbis entre els jutjats i subdelegacions del
govern on estaven convocades les protestes. Va admetre que la comissaria de
Vic, a prop del jutjat, no tenia protecció, i que l’atac
d’unes 40 persones “va ser
ràpid i violent”. Molinero
hi va afegir que “no els tremolarà el pols” a l’hora de
demanar suport a la policia espanyola, com ja es va
fer per les eleccions en la
vigilància d’edificis. ■

