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Conde-Pumpido s’aparta al
TC per temor d’Estrasburg

a El magistrat que coordinava els recursos de l’1-O s’exclou per por del Tribunal de Drets Humans
després de ser recusat per la defensa de Puigdemont a Narváez també va témer per la parcialitat
David Portabella
MADRID

De coordinador de tots els
recursos dels presos polítics a apartar-se’n per por
d’un revés europeu en una
maniobra
d’escapisme.
Davant els escrits de recusació presentats per defenses com ara la de Carles
Puigdemont en mans de
Gonzalo Boye, el magistrat
del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, l’aglutinador del dossier del procés, va decidir
ahir apartar-se dels recursos per por d’ajudar a una
derrota futura al Tribunal
Europeu de Drets Humans
(TEDH).
Si abans al magistrat

178740-1242462L

Antonio Narváez va ser
l’ombra d’una conferència
a Granada del novembre
del 2017 –afirmant que el
procés era “un cop d’estat
encobert” més greu que el
23-F– el que li va fer veure
que podia ser un factor de
derrota futura al TEDH
per la falta d’imparcialitat,
ara és Conde-Pumpido qui
cau per por de les seves paraules quan les examini
Estrasburg en l’última instància. En el seu cas, va delatar un biaix polític quan
també el novembre del
2017, però al Congrés, va
dir que presos i exiliats se
situaven “al marge del
dret” i agitaven “la bandera pretesament democràtica per subvertir la Cons-

El Tribunal Constitucional ha perdut en els recursos de l’1-O dos magistrats, Conde-Pumpido i
Narváez, per les recusacions dels presos i exiliats sobre la seva falta d’imparcialitat ■ EFE

titució”. En el seu vell discurs –no evocat pels recurrents fins al març–, el magistrat va arribar a apuntar els delictes de rebel·lió,
sedició i malversació abans
d’un judici que ja té condemna i quan ara ell n’examina recursos d’empara.
Són opinions tolerades a
l’Estat espanyol, però que a
Estrasburg són suficients
per detectar parcialitat i
violació del dret a un judici
just, com va evidenciar el
TEDH en el cas d’Arnaldo
Otegi perquè la jutgessa de
l’Audiència Ángela Murillo
va dir: “Ja sabia jo que no
em contestaria.”
Conde-Pumpido revela
la por amb l’eufemisme de
dir que se n’aparta “amb el
propòsit de reforçar l’aparença i la confiança en la
imparcialitat del TC” i per
la “singularitat política i social de l’objecte dels recursos”. El TC, presidit pel
dretà Juan José González
Rivas, s’escora més cap a la
dreta perquè perd un teòric progressista, CondePumpido, que va ser fiscal
general de l’Estat del 2004
al 2011 amb José Luis Rodríguez Zapatero. ■
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Oriol Lladó
(ERC) renuncia
a ser regidor
de Badalona
Redacció
BADALONA

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez dirigint-se a l’Audiencia Nacional per declarar davant la jutgessa que en va decretar la presó immediatament per sedició ■ ACN

AI reitera el cas de Cuixart i
Sànchez en l’informe anual

a Amnistia recorda en el capítol de l’Estat espanyol que continuen empresonats per manifestacions
a Denuncia que el 2020 es van violar drets humans d’avis aïllats en residències sense control públic
Xavier Miró
BARCELONA

L’informe anual d’Amnistia Internacional sobre
l’estat dels drets humans
al món torna a recordar
l’empresonament dels líders civils independentistes Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart en l’apartat dedicat a l’Estat espanyol. Tenint en compte que Amnistia ja va considerar desproporcionat aplicar el delicte de sedició a “actes pacífics” com ara les manifestacions organitzades
per l’ANC i Òmnium i n’ha
reivindicat diversos cops
el seu alliberament, el nou
informe 2020/2021 recorda que continuen empresonats “en relació amb les
manifestacions i el referèndum d’independència
del 2017”. Sense fer cap judici de valor, és l’únic cas
amb noms i cognoms que
cita l’informe en l’apartat
sobre la situació de la llibertat d’expressió i reunió
a l’Estat espanyol.
Drets vulnerats dels avis
L’informe internacional
d’Amnistia denuncia, aquí
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————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Sànchez i Cuixart,
presidents d’entitats
independentistes
catalanes,
continuaven a la presó
al final de l’any
passat”

“Alguns residents
en centres de la
tercera edat van
estar confinats
indefinidament sense
supervisió efectiva
de les autoritats”

“Hi va haver informes
d’un ús excessiu
i desproporcionat de
la força usada pels
agents per fer complir
el confinament”
AMNISTIA INTERNACIONAL

Ús excessiu de la força policial pel confinament i durant l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A més de recordar milers de
multes i arrestos policials per
l’incompliment de les restriccions de la pandèmia, l’informe denuncia casos d’ un “ús
excessiu i desproporcionat
de la força a càrrec dels
agents a l’hora de fer complir
les normes de confinament”.
Amnistia indica que el govern
espanyol va reconèixer al juny

quatre investigacions internes a la Policía Nacional que
estaven en curs i 41 guàrdies
civils sancionats per la seva
conducta incorrecta durant
l’estat alarma. L’informe també recorda que, a l’octubre, el
TEDH va concloure que una
dona havia vist violats els
seus drets a la llibertat d’expressió i associació en rebre

“lesions permanents” com a
conseqüència d’una “violenta actuació de la policia” en
les protestes del 2014. Amnistia reitera que encara estan obertes les investigacions
per un “ús excessiu de la força” policial “en les manifestacions celebrades a Catalunya
l’octubre del 2017”, en relació
amb l’1-O.

sí explícitament, la violació dels drets humans
d’avis que, les primeres
setmanes de pandèmia,
van ser aïllats “indefinidament” en les seves habitacions sense poder tenir
cap contacte amb els seus
familiars i sense cap super-

visió ni control de les autoritats. Amnistia denuncia
que els protocols de derivació de pacients de la comunitat de Madrid i Catalunya que van recomanar
atendre els avis en les seves residències sense traslladar-los als hospitals van

ser discriminatoris i van
violar el seu dret a la salut.
L’organització internacional recorda que el novembre del 2020 un 50% dels
morts per Covid-19 a l’Estat eren 20.000 avis ingressats en residències.
Tot i reconèixer els de-

crets de moratòria als lloguers i hipoteques per a les
persones vulnerables durant la pandèmia, l’informe també recorda que el
relator especial de l’ONU
sobre pobresa extrema ha
recomanat a l’Estat una
“nova legislació per garantir el dret a l’habitatge”.
Dret a l’habitatge
Aquesta nova legislació
hauria d’anar acompanyada d’un “augment considerable de la inversió en habitatge públic”, la introducció de desincentius fiscals
per a aquells propietaris
que mantenen habitatges
desocupats i establir més
acords de control en els lloguers de ciutats clau.
L’informe reconeix que,
amb l’estat d’alarma, el govern espanyol va tancar
centres de detenció d’immigrants als quals es va
proporcionar un habitatge
alternatiu, però també recorda que es van reobrir a
partir del juny per l’arribada massiva d’immigrants
per mar i se’ls va internar
en condicions insegures i
insalubres davant la Covid-19. ■

El regidor d’ERC a l’Ajuntament de Badalona, Oriol
Lladó, va anunciar dimarts al vespre la seva renúncia a l’acta de regidor
municipal i, en conseqüència, deixarà també de
ser diputat provincial. Lladó va ocupar en les darreres eleccions el número 2
de la candidatura Badalona Valenta, encapçalada
per Dolors Sabater, a la
qual concorrien en coalició Guanyem i ERC. Segons ha explicat ell mateix, deixa el consistori
perquè es va presentar
amb “una aposta estratègica de suma que, malauradament, no s’ha mantingut” i no s’amaga del
que qualifica de “discrepàncies” amb l’executiva
local, que es van produir
pel trencament del grup
municipal just després de
les eleccions i per la negociació de la moció de censura que, finalment, va
portar a l’elecció del candidat del PP, Xavier García
Albiol. El grup municipal
d’ERC va lamentar en un
comunicat la decisió de
Lladó, li desitja sort i, a
més, considera que les discrepàncies polítiques són
“habituals i legítimes”. ■

Serret,
confinada, no
declara al
Suprem
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem ha
ajornat la citació judicial
de l’exconsellera i diputada Meritxell Serret perquè
està confinada a casa per
haver estat contacte estret d’un positiu. El tribunal haurà de fixar ara una
nova data per a la compareixença de Serret tenint
en compte que estava citada per ahir des del dia que
va presentar-se davant del
tribunal després d’estar
tres anys exiliada a Bèlgica. Serret va ser elegida diputada per ERC en les
eleccions del 14-F. ■
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ERC lliga el relleu a la mesa
amb la investidura d’Aragonès
a Els republicans reprenen les converses amb Junts i els insten a assolir aviat un acord per repetir
un govern de coalició a La CUP votarà Madaula, però demana explicacions a JxCat pels dubtes
Òscar Palau
BARCELONA

ERC no vol desaprofitar el
nou as en la negociació que
li ha facilitat el relleu que
vol fer Junts de Jaume
Alonso-Cuevillas com a secretari segon de la mesa
del Parlament, i, tot i que
ahir va assegurar que “no
hi ha d’haver problemes”
per votar la seva companya
de grup Aurora Madaula
en el seu lloc, ho va posar al
mateix sac del pacte per investir Pere Aragonès, una
qüestió que des de Junts
igualment han garantit però que tampoc no s’ha fet
efectiva encara, en espera
de tancar les negociacions
que mantenen. “S’han de
donar les dues coses i treballar en un acord global
que permeti els dos fets”,
advertia el diputat d’ERC, i
expresident de la cambra,
Roger Torrent, a Catalunya Ràdio, mentre ho emmarcava tot plegat en la voluntat “de construir les bases de confiança” que permetin encetar un nou cicle
polític. “Estem convençuts
que, si no hi ha cap problema per canviar un membre de la mesa, tampoc n’hi
haurà per investir un president”, repetia a TVE el diputat al Congrés Gabriel
Rufián.
Torrent incidia en el fet
que ha de ser possible el relleu de Cuevillas i “al mateix temps” la investidura
d’Aragonès. I la referència
temporal no era gratuïta,
perquè, després que ahir
entrés a registre la seva renúncia a la mesa –que al
matí ja es va reunir sense
ell–, l’elecció del substitut
s’haurà de fer en un ple. I
fonts consultades de la
cambra indiquen que la votació, secreta i en urna, podria entrar com a punt de
l’ordre del dia si en els pròxims dies es convoqués un
ple ordinari per qüestions
de tràmit –un fet que no es
descarta, si bé no està previst ara mateix–, però que
si no fos així, i el pròxim ple
fos el d’investidura d’Aragonès, minuts abans se

La mesa del Parlament ja es va reunir ahir sense la presència del dimitit secretari segon, Jaume Alonso-Cuevillas ■ A.D. / EFE

n’hauria de fer un altre
d’extraordinari per elegir
Madaula a la mesa. Ahir, això sí, Cs va entrar una petició perquè es fixi un calendari perquè hi hagi sessió
de control al govern en funcions cada 15 dies.
La CUP, amb Madaula
Qui ahir ja va garantir el
seu suport a la diputada de
JxCat va ser la CUP, que ho
va deslligar expressament
de “l’intercanvi de cadires”
i de la negociació per formar govern. Pau Juvillà, el
seu membre a la mesa, ja
descartava així votar el
candidat anunciat per
ECP, Lucas Ferro. “La presència dels comuns pot no
garantir alguns dels principis pels quals som a la mesa, i per tant no els donarem suport”, exposava, tot
recordant que ell hi és com
a “eina” per poder parlar de
tot, defensar la sobirania
del Parlament i protegir els
drets dels diputats davant
els atacs de la justícia espanyola. Això sí, en aquest
sentit Juvillà està amoïnat
perquè el cas Cuevillas
“evidencia una falta de
consens” a Junts sobre el

Les frases

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

“Reitero el meu ferm
compromís amb el
projecte polític de
JxCat i el lideratge de
Carles Puigdemont”
Jaume Alonso-Cuevillas
EXSECRETARI SEGON DE LA MESA

“No ens plantegem
cap altre escenari que
no sigui un govern de
coalició amb Junts. És
possible i factible”
Roger Torrent
DIPUTAT D’ERC

“ERC pot fer el que
consideri, però la CUP
no vinculara la
investidura a la segona
secretaria de la mesa”
Pau Juvillà

MEMBRE DE LA CUP A LA MESA

Els comuns veuen inviable un govern només amb ERC

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

El diputat d’ECP David Cid va
qualificar ahir de “globus sonda” la possibilitat que ERC governi en solitari, que veu com
una “estratègia de negociació”,
i va avisar que “no tindria viabilitat”. En canvi, sí que creu factible un govern entre ells i els republicans amb suports puntuals del PSC i la CUP des de

fora. Cid va advertir que “la
clau és qui marca el pas de la
legislatura”, i que en aquest cas
ERC dependria del vot de
JxCat per a la investidura, que
no seria “a canvi de res”. Dimarts, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, també considerava un “bon inici”
l’acord entre ERC i la CUP. Per

la seva banda, la portaveu del
PSC, Alícia Romero, va confirmar a la SER que donarien suport a Ferro perquè sigui a la
mesa, com havia fet el PP la vigília. Romero va interpel·lar
ERC a fer el mateix i a entrar en
un govern “progressista i d’esquerres” amb els comuns, liderat això sí per Salvador Illa.

paper de confrontació que
han pactat a la mesa. Per
això hi volen tenir una reunió per demanar-los explicacions i “entendre què
ha passat”, i que no volen
“que torni a passar”. En la
mateixa reunió, de fet, la
CUP confia parlar també
del document amb propos-

tes de govern que va enviar
a Junts fa unes setmanes, i
del qual encara no ha rebut
resposta.
Precisament ahir a la
tarda es van reprendre les
trobades entre ERC i
JxCat, després d’una Setmana Santa que els ha servit per analitzar les contra-

propostes presentades per
uns i altres en la reunió del
dimecres anterior, i després que Junts hagi advertit els últims dies que es
planteja votar Aragonès
però no entrar al govern, i
per tant deixar-hi ERC (sola o amb el suport de CUP
i/o els comuns) en mino-

ria, si no arriben a un acord
prou satisfactori. La mateixa presidenta del Parlament, Laura Borràs, advertia la vigília que ara estan “més a prop” d’això que
no pas d’entrar a l’executiu, però els republicans
insistien ahir que la seva
prioritat és pactar amb
Junts un “govern de coalició”. I, després de superar
l’escull del Consell per la
República, “hauria d’anar
relativament ràpid”, deia
fins i tot Torrent, que recordava que hi treballen fa
mesos. “El pla principal
d’ERC continua sent governar amb JxCat”, refermava Rufián, tot i que recordava que això “depèn
d’ells” i no volia especular
amb “altres opcions que
són més de xarxes socials
que polítiques”.
Represa amb esculls
Després que dimarts la diputada de Junts al Congrés, i membre de l’equip
negociador, Míriam Nogueras insistís que la unitat d’acció a Madrid és “imprescindible”, Rufián va
replicar que aquesta “ja
existeix” en les accions antirepressives, i la va instar
a “assumir els resultats
electorals”. “Nosaltres tenim 13 diputats i ells 4, i així és complicat voler imposar les teves condicions”,
reblava. Aquest serà encara un dels esculls a resoldre
en les converses, com ho
serà l’estructura de govern, que Torrent admetia
al matí que encara no s’havia entrat a negociar. Tot i
que hi ha hagut alguns contactes en els últims dies, la
negociació no sembla que
hagi avançat gaire, ja que a
més continuen pendents
altres debats com ara el rol
del Consell per la República en el full de ruta o la viabilitat d’algunes propostes
del pacte entre ERC i la
CUP, segons indicava també l’ACN.
Juvillà deia que la CUP
està tranquil·la perquè els
dirigents d’ERC asseguren
que el seu pacte està “blindat”, però ja va avisar que
si en toquessin res en les
converses l’hauria de tornar a votar la militància,
que ja va dir que l’actual és
“de mínims”. “Serà difícil
que la CUP doni suport a
un acord modificat”, advertia. Això sí, tampoc descartava entrar en un govern amb ERC, ja que no hi
han “renunciat mai”, si bé
ho hauria de decidir la militància prenent com a base
el treball fet i un aprofundiment del seu pacte. ■
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Compromís d’ERC amb Hasél
per exigir-ne la llibertat
a Una delegació dels republicans el visita a la presó el mateix dia que proposen
que el classifiquin en segon grau a Pressió de divuit eurodiputats a Sánchez

Nogueras (Junts) vol que grans empreses amb terminis de
pagament superiors a 60 dies no rebin ajudes de la UE ■ EFE

Els membres de la delegació d’ERC que van visitar ahir el raper Pablo Hasél a la presó de Ponent ■ ACN/ ORIOL BOSCH

Redacció
BARCELONA

Eurodiputats el volen al carrer

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

Una delegació de càrrecs
d’ERC va visitar ahir el raper Pablo Hasél a la presó
de Ponent de Lleida, on està pres des del 16 de febrer
per complir una pena de
nou mesos per enaltiment
del terrorisme, per mostrar-li la seva solidaritat i
el seu compromís per exigir al govern espanyol
que no el “deixi passar ni
un dia més” a presó, segons va explicar l’eurodiputada Diana Riba. Acompanyada per la senadora
Sara Bailac, el diputat al
Parlament de Catalunya
Pau Morales i la portaveu
nacional del Jovent Repu-

Fins a divuit eurodiputats han
signat un manifest adreçat al
president espanyol, Pedro
Sánchez, en què exigeixen
l’alliberament del raper. La
iniciativa l’han impulsada les
ONG Freemuse i PEN Català i
tenen els suport dels grups
d’esquerra i els verds i de Carles Puigdemont, Toni Comín i

Clara Ponsatí. L’eurodiputada
d’ERC, Diana Riba, va explicar
que el manifest s’afegeix a la
proposta d’Amnistia Internacional de demanar una reforma del Codi Penal per eliminar els delictes d’enaltiment
del terrorisme i d’injúries a la
corona, com ja passa en altres estats de la UE.

blicà, Kènia Domènech,
Riba va explicar que la
trobada va servir per parlar de com es pot “treballar conjuntament per visibilitzar el seu empresonament i denunciar les
vulneracions de la lliber-

tat d’expressió” a Espanya.
La visita es va produir
el mateix dia que la junta
de tractament de la presó
de Ponent de Lleida va
proposar classificar inicialment Hasél en segon

Una dona, al capdavant
dels Mossos a Barcelona
Redacció
BARCELONA

La comissària Marta Fernández serà la primera dona que dirigirà els Mossos
d’Esquadra a Barcelona,
en substitució de Ferran
López, que marxa a dirigir
la seguretat del Barça. Fernández era fins ara la màxima responsable de la co-

missaria general d’investigació criminal. La marxa
de López obliga a fer diversos canvis en l’organigrama policial, va informar la
direcció del cos en un comunicat. Així, el comissari David Boneta, fins ara
cap de la comissaria superior de coordinació territorial, passa a formar part
de la direcció operativa del

cos, juntament amb el comissari Miquel Esquius i el
comissari Joan Carles Molinero. Per la seva banda,
el comissari Carles Anfruns, fins ara cap de la regió policial de Barcelona,
assumeix les funcions de
cap de la comissaria superior de coordinació territorial mentre que la comissària Marta Fernán-

grau i només amb dret a
permisos puntuals, fins
que en un termini màxim
de dos mesos el Servei de
Classificació de la Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la
Víctima decideixi la classificació definitiva.
També ahir van sortir
del mateix centre penitenciari els dos joves que
van ser detinguts per
atemptat a agents de l’autoritat, desordres, resistència i desobediència els
dies 16 i 27 de febrer a
Lleida durant les protestes per l’empresonament
de Hasél. Va ser sis dies
després que la caixa de solidaritat va cobrir les fiances de 10.000 euros. ■

dez passa a ser la primera
dona que agafa el comandament màxim a la capital
catalana. Fernández serà
substituïda per l’intendent Antoni Rodríguez,
que ocupava el lloc de sotscap en aquesta comissaria.
En el comunicat fet públic ahir amb el major Josep Lluís Trapero al capdavant, s’agraeix al comissari Ferran López els anys de
servei a la ciutadania des
de diferents àmbits del cos
i se’n destaca la “dedicació” i “lleialtat” a la institució durant més de tres dècades. ■

Clam per evitar
fons de la UE a
qui ofega pimes
amb morositat
a Junts exigeix al Congrés excloure de
l’ajuda qui no paga a proveïdors a Els

193 dies de demora tripliquen el límit
David Portabella
MADRID

Es pot ser una gran firma
de l’Íbex 35 que viola la llei
de morositat i ofega pimes
amb les quals factura perquè els paga més tard dels
60 dies legals i, alhora, rebre fons de la UE? Els ofegats per la mora creuen
que no i que l’aixeta keynesiana de 140.000 milions
dels fons de la UE Next Generation no pot premiar
qui deu a proveïdors
80.000 milions, segons dades del regulador borsari
(CNMV). El que és un clam
de Pimec i de pimes i autònoms del país ha estat registrat per Junts per Catalunya com a proposició no
de llei al Congrés per excloure tot morós de les ajudes. “O les grans empreses
paguen el deute o no poden
aspirar als fons europeus”,
avisa la portaveu de Junts,
Míriam Nogueras.
La paradoxa d’obrir una
aixeta milionària com la
dels fons de la UE és que els
més ben situats per captar-les paguen a pimes i au-

tònoms a 193 dies de mitjana, la qual cosa més que
triplica el límit de 60 dies
fixat en la llei de morositat
i incompleix una directiva
de la UE del 2011. Per tot
això, Junts insta fer les reformes necessàries per excloure de les ajudes les
grans empreses amb terminis de pagament que superin els 60 dies i evitar la
paradoxa perversa que
“corporacions que estan
vulnerant la normativa espanyola i europea obtinguin ajudes i deixin fora altres empreses que pateixen les conseqüències de
la morositat”.
Nogueras recorda que
tot autònom o petit empresari que aspira a una
ajuda pública ha de presentar una declaració que
avali que compleix les obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social. “Resulta
inconcebible que no s’apliqui la mateixa regla a les
grans empreses i que la
morositat es pugui arribar
a premiar amb ajudes europees”, alerta la portaveu
de Junts al Congrés.

