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L’APUNT

Gestió de “ja t’ho
deia jo”
Eva Garcia Pagán

Era ben sabut que passada aquesta Setmana Santa
faríem, com si d’una tècnica de ball es tractés, dos
passos endavant per fer-ne un altre cap enrere. Tothom n’era conscient, veient que, a Europa, la tendència era tancar-ho tot mentre aquí s’obria la veda. Si la
gent explicava i tot que aprofitava per sortir ara
“abans que no ens tanquin una altra vegada”! Que hi

ha ganes de voltar i viatjar és una evidència. Que hi
ha allò que anomenen “fatiga pandèmica”, també.
Però que encara és prematur fer-ho lliurement, una
altra. Hem d’esperar a avançar en la vacunació perquè 483 pacients a les UCI és encara un preu massa alt. El turisme es queixa, amb raó, perquè no pot
ser que la vox populi gestioni una pandèmia.

Les UCI, prop del mig miler d’ingressats
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una treballadora
sanitària prepara una dosi
de la vacuna de
AstraZeneca ■ EFE

els 69 anys. En canvi, les
marques Pfizer i Moderna
estan destinades als majors de 80 anys i més tard
als majors de 70 anys.
Pel que fa a l’atzucac de
què fer amb els menors de
60 anys als quals els pertoca vacunar-se d’acord amb
els criteris de l’estratègia
de vacunació, la Comissió
de Salut es limita a gua-

nyar temps i ajorna les cites i els calendaris en espera de trobar una solució
més endavant. “I respecte
a les persones que han rebut una primera dosi d’AstraZeneca, la Comissió comunicarà pròximament
la decisió sobre la segona
dosi segons es vagi actualitzant i ampliant l’evidència científica, les avalua-

cions de l’EMA [Agència
Europea del Medicament
en les sigles angleses] i en
comunicació amb altres
països de la UE”, conclou
la nota informativa.
Confiança ciutadana
El desgavell de les edats
amenaça d’erosionar la
confiança ciutadana, segons els experts. Amós

García, president de l’Associació de Vacunologia,
tem que emergeixi “l’estigma de pensar que hi ha vacunes bones i dolentes”.
Segons l’exdirector d’emergències de l’Organització Mundial de la Salut,
Daniel López-Acuña, “la
confiança de la població
quedarà molt minada”. És
la derivada de l’informe de

Les dades continuen sent dolentes a Catalunya. I un dels
principals indicadors, la pressió sobre les UCI, no para de
créixer, i ahir ja es vorejava el
mig milers d’ingressats, fins a
les 483 persones. Si les dades fossin relativament positives, les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus. A finals de març s’havia aconseguit situar el nombre d’ingressats per sota dels
400, però el nombre no para
de créixer i això sense que encara s’hagin produït els previ-

sibles casos derivats de
l’obertura de la Setmana
Santa. Des d’aleshores, i en
només dues setmanes, el
nombre de crítics ha augmentat pràcticament en un
centenar.
El nombre de nous malalts
de Covid-19 hospitalitzats es
manté estable i era de 1.709
persones aquest dijous, tres
menys que la vigília, s’han
diagnosticat 2.148 nous contagis i s’han notificat 28
morts més en les últimes 24
hores.

l’Agència Europea del Medicament (EMA), que ha
investigat els 86 casos de
trombosi –6 de cerebrals i
24 d’abdominals– que els
estats han reportat fins al
22 de març, i ha inclòs com
a “efectes secundaris molt
rars” aquesta “inusual”
possibilitat. Per calibrar el
pes estadístic, cal dir que
fins al març van ser vacunades més de 30 milions
de persones. L’EMA obliga
AstraZeneca a incloure un
avís dels efectes “molt
rars”, però alhora certifica
“l’elevada efectivitat” del
vaccí per salvar vides i la
necessitat de seguir avançant cap a la immunitat.

del 26 de febrer, pintés el
calendari amb el color de
l’esperança amb l’anunci
que a l’estiu hi haurà un
70% de la població vacunada.
Tot i ser de visita oficial
a Angola, el PP li exigeix
que doni la cara. “Quan hi
ha problemes amb la vacuna, Sánchez marxa a Angola, com va marxar a Doñana en la segona onada”,
censurava el líder del PP,
Pablo Casado. El PP exigeix la compareixença de
Darias al Congrés, però la
cambra ja tenia fixat un
ple per a dimecres que ve
amb la compareixença de
Sánchez abans d’aquesta
crisi. Des del 27 de desembre s’han injectat 9,3 milions de dosis i tres milions
de persones (7,3%) han
completat la vacunació. Hi
ha quatre vacunes avalades a la UE –AstraZeneca,
Pfizer, Moderna i Janssen–, però de l’última no
n’ha arribat cap dosi. ■

I Sánchez promet el 70%
Si l’enrenou sacseja la comunitat científica fins a la
dissensió, no és menor la
controvèrsia en l’àmbit
polític, i encara més després que el president Pedro Sánchez, que no compareixia a La Moncloa des

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

Registre per si no
es té targeta
sanitària

Els Agents Rurals van posar
53 denúncies pel pont

Denuncien que
els marginen en
la vacunació

Se suspèn la
circulació del
Tren dels Llacs

El Departament de Salut ha
creat un registre perquè les
persones sense targeta sanitària puguin identificar-se i
rebre la vacuna. La identificació s’adreça exclusivament a
“persones desplaçades residents a Catalunya sense targeta sanitària individual o document identificatiu”.

Durant la Setmana Santa, el
cos d’Agents Rurals ha posat
46 denúncies per haver circulat a motor camp a través o en
vials prohibits i 7 per haver fet
focs d’esbarjo o haver usat gas
sense autorització en zones
forestals. També han realitzat
345 inspeccions de caça i pesca, que han acabat amb 4 de-

L’Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) i el
Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) han denunciat que la Generalitat
“margina” els agents de tots
dos cossos a Catalunya en el
procés de vacunació, ja que
no els cita com a col·lectius
prioritaris a vacunar.

A conseqüència del tancament comarcal s’ha suspès la
circulació del Tren dels Llacs
(el tren històric que uneix
Lleida i la Pobla de Segur).
FGC tenia previst fer 29 circulacions aquest any, que tot
just havien començat el dissabte passat, dia 3 d’abril,
amb desenes d’usuaris.

núncies per incompliment de
la normativa de caça i 36 denúncies per incompliment de
la de pesca. El cos ha fet 151
inspeccions en àrees recreatives, 142 inspeccions d’acampades, 148 de circulació motoritzada i 206 serveis per controlar l’afluència d’usuaris als
espais naturals.

El Tren dels Llacs a Lleida
passant pel Pallars ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 9 D’ABRIL DEL 2021

Els efectes del coronavirus

Nou cop a la recuperació del
turisme i la restauració
a Els restauradors lamenten que l’avís del confinament comarcal els torna a agafar de sorpresa
i amb les neveres plenes a Hotels i cases rurals de comarques poc poblades quedaran buits
Mireia Rourera
BARCELONA

El sector del turisme i la
restauració valora negativament la tornada al confinament comarcal. Sitges,
per exemple, que el diumenge de resurrecció va
rebre milers de persones
als seus carrers, bars, restaurants i hotels, aquest
cap de setmana quedarà
mig buida.
“Ens han tornat a deixar amb les neveres plenes
i ara hem de tornar a posar
la gent en un ERTO. Una
vegada més, la manca de lideratge d’aquest govern
ens deixa a l’estacada i un
cop més ens vam haver
d’assabentar de les mesures pels mitjans de comunicació”, es va queixar ahir
Alejandro Eguia, president del Gremi d’Hostaleria de Sitges. Eguia recorda que no poder rebre gent
de Barcelona perquè ells
són del Garraf és “un cop
molt dur” perquè desenes
d’hotels i restaurants viuen de la gent que va a dinar a Sitges i al Port Aiguadolç, i ahir va assegurar
que ja estan començant a
arribar anul·lacions. “Amb
les mesures restrictives
que ja hi havia: tancar a les
5 de la tarda, l’aforament
al 30% a l’interior... n’hi
hauria d’haver prou. A les
terrasses, que podíem omplir al 100%, manteníem
les distàncies i no crec que
els contagis vinguin de la
restauració i l’hostaleria”,
va considerar.
“El primer que vaig pensar en sentir les noves mesures és que era l’anunci
d’una mort anunciada”, va
explicar ahir, per la seva
banda, Carles Barcons,
president de TuralCat, la

Sitges, diumenge passat. Aquest cap de setmana no s’hi podrà veure tanta gent pel confinament comarcal ■ ORIOL DURAN

Confederació del Turisme
Rural i l’Agroturisme de
Catalunya. “Jo tinc la meva casa rural al Vallès i mira, encara algú d’alguna
ciutat gran de la comarca
pot arribar a venir, però i la
gent del Pirineu?”, es preguntava ahir.
Barcons, però, considera que per al turisme rural
“encara pitjor que el confinament comarcal és la limitació de persones en cases rurals i dels grups bombolla”. “Sé de moltes cases
grans que prefereixen no
obrir, sobretot perquè encara fa fred i només de posar la calefacció ja no els
surt a compte tenir tan po-

ca gent”, lamentava.
“Estem molt tocats”,
constatava Pep Margenat,
de la sectorial d’agroturisme de la Unió de Pagesos,
tot i que recordava que
també “a tot Europa s’estan fent restriccions molt
estrictes”. Margenat assegura que molts pagesos
que tenen la casa oberta al
turisme, com ell, en un any
normal ja el mes de març
tenien moltes de les reserves de l’estiu, però que
aquest any tot és provisional. “El que està clar és que
per a aquest cap de setmana ja tenim cancel·lacions”, va dir.
A les Terres de l’Ebre,

El Pirineu i Barcelona, contraris
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tant el Pirineu com l’àrea metropolitana de Barcelona han
expressat les seves queixes
pel confinament comarcal.
Responsables de consells comarcals del Pirineu reclamen
confinar per regions sanitàries, com es va fer el 2020, o
vegueries perquè la despoblació fa que els serveis estiguin més allunyats. Per la seva banda, Barcelona, alguns

municipis del Baix Llobregat i
Badalona reclamen al Procicat el confinament metropolità. D’altres ajuntaments metropolitans com ara Sant Cugat prefereixen no fer-ho,
mentre que el confinament
metropolità generaria problemes als municipis que ja ara
no formen part de l’àrea metropolitana, com ara Martorell o d’altres del Vallès.

on per Setmana Santa hi
ha hagut un ple total de turistes, a partir del cap de
setmana que ve tornaran a

patir per la poca gent que
hi haurà. En aquest context, l’Associació d’Empresaris de les Comarques de

l’Ebre (AECE) i alguns alcaldes ahir van demanar
que les quatre comarques
de les Terres de l’Ebre es
considerin com a unitat
territorial. “És incomprensible que no sigui així”, va denunciar Maria
José Fernández, presidenta d’AECE.
Una galleda d’aigua freda
L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona
(AEHT), va rebre “com
una galleda d’aigua freda”
l’anunci del nou confinament comarcal. El president de l’entitat, Francesc
Pintado, acusa la Generalitat de “legislar sense sensibilitat” cap al sector i assegura que, en la pràctica,
es tracta d’un “tancament
encobert”, motiu pel qual
reclama més ajudes. “Durant aquest any han pogut
aprendre que som un sector que no treballa d’avui
per demà. Hem de treure
el personal dels ERTO,
som dimecres i ja tenim
les càmeres plenes per al
cap de setmana. Què en
fem, dels productes?”, va
dir.
Des de la capital catalana, el Gremi de Restauració reconeix que l’impacte
del tancament comarcal
“és més greu a la resta de
Catalunya”, però lamenta
que el govern “no hagi preservat la mobilitat dins de
l’àrea metropolitana, que
és la Barcelona real”, recorda el director de l’entitat, Roger Pallarols. El gremi veu la situació actual
“insostenible” i creu que el
govern “té pànic a assumir
que la situació econòmica
és crítica” i que “no pot
continuar demanant sacrificis a un empresariat
extenuat”. El gremi acusa
les autoritats de prendre
decisions que lesionen dia
a dia la situació econòmica
del país i recorda que “en
altres llocs d’Europa, on la
restauració està tancada
de fa mesos, tenen avui
una incidència acumulada
més gran que a Catalunya,
cosa que vol dir que no fa
falta castigar tant les empreses per poder abordar
la lluita sanitària”. ■

Les frases

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

“Encara pitjor que el
confinament comarcal
és la limitació dels
grups bombolla
a les cases rurals”

“Estem molt tocats,
però si fas un ‘zoom’
veus que a tot Europa
hi ha restriccions molt
estrictes”

“És incomprensible
que les Terres
de l’Ebre no es
considerin una
comarca única”

Carles Barcons

Pep Margenat

María José Fernández

PRESIDENT DE TURALCAT

AGROTURISME D’UNIÓ DE PAGESOS

PRES. EMPRESARIS COM. DE L’EBRE

“La Generalitat
legisla sense cap
sensibilitat pel
sector”
Francesc Pintado
PR. EMP. HOSTALERIA DE TARRAGONA

“Ens han tornat
a deixar amb les
neveres plenes i ara
hem de tornar a posar
la gent en un ERTO”

“El govern no pot
continuar demanant
sacrificis a un
empresariat
extenuat”

Alejandro Eguia

Roger Pallarols

PRES. GREMI HOSTALERIA DE SITGES

GREMI RESTAURACIÓ DE BARCELONA
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La CUP insta ERC i JxCat
a formar govern plegats
a Vehí, que descarta entrar ara a l’executiu, diu, però, que no s’oposarien a un dels republicans en
solitari a Els dos grans partits independentistes s’imposen silenci per dur les converses a bon port
Ò. Palau
BARCELONA

La diputada de la CUP al
Congrés, Mireia Vehí, va
instar ahir ERC i JxCat a
“assumir” els resultats del
14-F i assolir un pacte per
formar plegats un govern
“amb polítiques que responguin als vots, independentistes i d’esquerres”.
“L’independentisme ha
d’estar a l’altura”, reptava
tots dos partits a RTVE, on
assegurava que la CUP ja
ha fet el que és a la seva mà.
“Però tenim els resultats
que tenim”, recordava. Vehí convidava els de Puigdemont a acceptar l’hegemonia progressista dins del
moviment i decidir “on es
posen” respecte al pacte
entre ERC i la CUP. En
aquest sentit, reclamava
que no posin “dics” a aspectes que han qüestionat
com ara l’aposta per l’escola pública o la renda bàsica
universal. Segons ella, de
fet, la reedició d’un govern
entre ERC i Junts és “compatible” amb polítiques

Eulàlia Reguant (CUP), amb Pere Aragonès (ERC) i Laura Borràs (Junts), en la xerrada de Jordi Sànchez fa dues setmanes ■ ACN

d’esquerres, com va passar
en la legislatura passada,
quan van aprovar, per exemple, la llei que regula el
preu del lloguer, si bé lamentava que no aprofitessin l’estat d’alarma per ferla complir o impulsar altres mesures com ara una
banca pública.
Vehí descartava que la
CUP entri ara en l’executiu, ja que “no es donen les

condicions” perquè s’ho
plantegin, ja que l’acord
amb ERC “no és prou profund”. “No formarem part
d’un govern que doni aire a
la taula de diàleg, que pensem que està esgotada”, exemplificava, tot i que en el
pacte concedeixen dos
anys de marge a un govern
comandat per ERC per explorar si pot donar fruits.
Per això mateix descarta

també entrar en un tripartit amb ERC i els comuns,
que estaria en franca minoria al Parlament. I encara
més que hi estaria un govern d’ERC en solitari, tot i
que Vehí sí que apuntava
en aquest cas que no serien
“un problema” perquè es
constituís. “Però necessitem que la gent que té prou
vots assumeixi la responsabilitat”, insistia. Vehí, com

ERC, lamenta que fins ara
el Consell per la República
hagi estat un “òrgan més de
partit que de país”, i creu
que seria una “bona notícia” que fes passes per esdevenir un “espai del republicanisme català”.
Mentrestant, ni ERC ni
Junts van fer cap valoració
pública ahir de les converses, tot i que el grup parlamentari de Junts sí que es

va reunir al matí per analitzar-les. Tots dos partits
s’han imposat el màxim silenci i discreció per mirar
que, ara sí, la negociació pugui arribar a bon port en els
pròxims dies. Fonts citades
per RAC1 indicaven que els
dos partits ja haurien entrat dimecres a la tarda a
parlar d’estructura de govern, si bé encara mantenen discrepàncies sobre
l’estratègia independentista. L’exconseller Toni Comín explicava el mateix dia
a TV3 que el CpR ja no és un
escull, tot i que admetia que
estan encallats perquè
“ERC no diu què farà” si fracassa el diàleg i Junts vol començar-se a preparar “de
manera rigorosa“ per a un
“desbordament democràtic”.
La líder dels comuns,
Jéssica Albiach, va explicar
ahir a la SER que manté un
“canal de comunicació
obert” amb ERC, a la qual
va exigir “valentia” per pactar un govern d’esquerres,
si bé va admetre que la continua veient “molt enganxada” a JxCat. Segons ella,
l’opció d’un govern en solitari d’ERC és “un torcebraç” per veure “qui és el
primer traïdor que trenca
la suposada unitat independentista”. Pel seu cantó, el socialista Salvador Illa
va insistir a Antena 3 que
demanarà presentar-se a la
investidura quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, torni a obrir una
tanda de consultes. ■

Societat
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’ariet policial en temps de pandèmia

CONSENS · Juristes sostenen que l’entrada policial en un pis de Madrid per desobediència i sense ordre judicial és “il·legal” i
alerten que es retallen drets POLICIA · Un intendent dels Mossos admet que és “difícil de fer complir” les normes Covid-19
Mayte Piulachs
BARCELONA

L

a difusió d’un vídeo de
dins d’un habitatge en el
qual se senten els cops
d’un ariet d’agents de la
policia espanyola contra la porta d’un pis de Madrid perquè els
seus llogaters, que hi feien una
festa, no es volen identificar,
fins que la rebenten i hi entren
sense ordre judicial van fer feredat . La polèmica ha omplert les
xarxes socials i la majoria de juristes defensa la inviolavilitat
del domicili i els perills de convertir-nos en un estat policial i
no de dret.

L’actuació policial de Madrid
va ser “il·legal” i un “error”, van
compartir ahir els quatre ponents convidats pel Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona en
l’enriquidor debat en línia La
vulneració de drets en temps de
Covid-19, presentat per la degana M. Eugènia Gay i moderat
per Jesús Sànchez. “Ens va remoure a tots aquesta pel·lícula
de Hitchcock enregistrada des
d’un mòbil”, denunciava amb
humor el penalista Emilio Zegrí, que alhora alertava que
aquestes normes que “castren
la joventut i imposen la distància” no es mantinguin passada
la pandèmia. “Hi ha gent que

aplaudeix aquesta invasió de
drets. L’Estat se sentirà còmode? Cal estar vigilants perquè
no vingui per quedar-se”, va declarar. I va recordar que la jurisprudència considera domicili
una caravana, una rebotiga i un
pis turístic, com el de Madrid.
La magistrada Ángeles Fernández, titular del jutjat d’instrucció 8 de Barcelona, va fer
una detallada exposició de les
normes aprovades per controlar la Covid-19, les quals —va
destacar— se supediten a la llei
de seguretat ciutadana, no a la
de salut. La desobediència per
no identificar-se davant la policia, en el cas de Madrid, és una

sanció administrativa, i la seva
reiteració “no es converteix en
un delicte greu perquè no hi ha
cap perill flagrant”, va sostenir.
La magistrada hi va afegir que a
la policia li “falten eines legislatives” per fer complir les restriccions. En aquest sentit, l’intendent dels Mossos Antonio Rodríguez va assegurar que el cos
té “arrelat” què és un domicili i
que usen l’ariet en casos excepcionals i “sempre” amb ordre judicial. “Amb tanta norma volàtil, els ciutadans estan desorientats i també irascibles”, i
va indicar que hi ha “una dissonància” entre les normes i ferles complir: “S’aprova que no hi

pot haver més de sis persones
d’una mateixa bombolla en un
pis. I com ho fem?” Va detallar
que aquesta Setmana Santa
han imposat 5.300 sancions.
El penalista Jorge Navarro va
exposar que la Constitució “no
només protegeix la inviolabilitat del domicili, sinó tot el que
implica: l’honor, la vida privada...” Va citar jurisprudència
del TEDH. En el cas de Madrid,
Navarro va afirmar que són més
reprovables les declaracions del
ministre de l’Interior: “És un jurista i va emparar la vulneració
de drets.” I va insistir: “Els drets
hi són per ser protegits, no per
ser perseguits.” ■
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Els atacants del Blanquerna es
deslliuren de nou de la presó

ElTS censura la
UPF per haver
criticat la seva
sentència

a L’Audiència de Madrid suspèn l’entrada per a deu dels condemnats perquè han presentat recurs al TC
a Junts pregunta al govern espanyol si després de vuit anys dels fets “la justícia és igual per a tothom”

BARCELONA

Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Madrid ha
suspès l’entrada voluntària a presó de deu dels catorze condemnats per l’assalt al centre cultural Blanquerna de Madrid en la
Diada del 2013, que s’havia
de fer a tot estirar ahir, perquè han recorregut davant
el Tribunal Constitucional
(TC) i alguns han demanat
l’indult. Així ho van confirmar ahir a Efe fonts del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid, que precisen
que la secció 30 de l’Audiència madrilenya ha
pres aquesta decisió.
Davant el nou ajornament del compliment del
càstig, la portaveu de
Junts al Congrés, Míriam
Nogueras, i el senador Josep Lluís Cleries van presentar ahir mateix preguntes escrites en què reclamen al govern espanyol
del PSOE si “gairebé deu
anys després de l’atac a la
llibreria, i amb cap dia privats de llibertat, considera

Membres de l’extrema dreta, en l’assalt al Blanquerna, en la Diada del 2013 ■ ARXIU

que l’aplicació del dret per
part del sistema judicial
respon a la igualtat entre
tots els ciutadans espanyols”.
Dos dels condemnats
que han sol·licitat empara
al TC són Manuel Andrino
Lobo i Jesús Fernando Fernández Gil, que són part de
la candidatura de Falange
Espanyola de les JONS per
a les eleccions madrilenyes

del 4 de maig. Andrino, a
més, va ser jutjat recentment en un jutjat penal de
Barcelona on el fiscal li demana tres anys de presó
per un delicte contra els
drets fonamentals, per haver participat el 12 d’octubre del mateix 2013 en una
protesta a Montjuïc. Un altre dels condemnats per
l’assalt està oficialment en
crida i cerca, mentre que

l’últim ho estarà previsiblement en les pròximes
hores perquè s’està tramitant aquesta petició.
El 23 de març passat
l’audiència madrilenya va
començar a lliurar els requeriments d’entrada a
presó als condemnats per
l’assalt al centre cultural
Blanquerna el 2013, en els
quals els donava deu dies
per entrar a presó de ma-

nera voluntària.
L’Audiència de Madrid
va imposar als responsables de l’atac penes que oscil·laven entre els sis i els
vuit mesos de presó per
desordres públics i una
multa per danys amb l’atenuant de reparació, si bé el
Suprem va anul·lar-la parcialment el 2017 i va elevar
les condemnes fins a quatre anys de presó.
No obstant això, el TC va
instar el Suprem a dictar
una nova sentència perquè
considera que en aplicar
l’agreujant per motius de
discriminació ideològica
va vulnerar els seus drets a
un procés amb totes les garanties i a la presumpció
d’innocència. Per això el
Suprem va tornar a condemnar el juliol del 2020
els acusats, en aquest cas a
penes de dos anys i set mesos a dotze d’ells, de dos
anys i vuit mesos a Jesús F.
Fernández per haver encapçalat l’acció i d’un mes
més a Juan Luis López per
haver tingut un paper protagonista. ■

Validen la detenció d’un
menor el 18-O a Barcelona
a L’Audiència sosté

que “no hi ha indicis”
de tortures de la
policia espanyola

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha confirmat l’arxivament
de la querella que van presentar els pares de Guillem, un menor de 16
anys, contra vuit agents
de la policia espanyola, per
la seva detenció “delictiva” a la Via Laietana en la
protesta del 18 d’octubre
del 2019, contra la sentència del Suprem, en un vídeo que es va fer viral.
En el primer arxiva-

ment, el titular del jutjat
d’instrucció 11 de Barcelona, Francisco González
Maíllo, va indicar que l’actuació policial va ser “proporcional” perquè “hi havia un setge” a la prefectura. Hi afegia que les lesions
eren “lleus” i “compatibles
amb la seva detenció, no
per cops”, i que el menor
tenia una causa oberta per
“haver llançat objectes”.
L’advocada de Guillem,
Norma Pedemonte, va indicar que presentarien recurs perquè “els fets són
molt greus i vexatoris”, però la secció desena de l’Audiència de Barcelona ha
validat l’arxivament, en
una resolució del novembre passat coneguda ahir.

“Mantenir que es tractava d’una reunió pacífica
i que el menor estava tranquil·lament exercint el seu
dret de protesta, és camuflar la realitat del que va
succeir i a més està enregistrat”, retreu la magistrada Vanesa Riva, ponent
del tribunal, i detalla que
al terra hi havia ple d’objectes que s’haurien llençat al cordó policial.
L’Audiència tampoc valida el tracte vexatori.
“Respecte a les tortures
que diu haver patit tant
dins de la prefectura com a
la comissaria de la Verneda –hi afegeix la magistrada–, no existeix cap indici
ni tan sols corroboració
perifèrica, perquè en l’ex-

Redacció

El Tribunal Suprem ha
confirmat la censura que
la Junta Electoral Central
(JEC) va fer del manifest
de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) contra la
condemna als presos polítics. El 24 d’octubre del
2019 el claustre de la UPF
va aprovar un manifest
que mostrava el “rebuig de
les condemnes als presos
polítics catalans i de la judicialització de la política”. El 20 de novembre, la
JEC acordava que el manifest de la UPF havia vulnerat la neutralitat política
en campanya electoral i
ara el Suprem li ha donat
la raó rebutjant el recurs
contenciós presentat per
la universitat en entendre
que el claustre d’aquesta
va utilitzar en el manifest
“expressions coincidents
amb les utilitzades per alguna de les entitats polítiques concurrents a les
eleccions”. ■

El síndic insta
a investigar la
infiltració
policial ultra
Redacció
BARCELONA

Guillem, amb els seus pares, a la roda de premsa que van fer
a Sant Cugat per denunciar el seu cas ■ M.P.

pedient del jutjat de menors no va dir res de tortures. Diu que el van agredir
amb dues bufetades a la
cara. No hi ha atestat mèdic.” I indica que quan l’advocada reclama una investigació perquè l’Estat espanyol ha estat diversos

cops condemnat pel
TEDH per tortures en
seus policials, li respon
que la detenció de Guillem
“no va ser incomunicada” i
que tampoc va dir res en
ser visitat pel forense. Per
tot això, confirma la carpetada a la querella. ■

El síndic de greuges, Rafael Ribó, demana investigar la possibilitat de nuclis
d’extrema dreta als cossos
policials. Tot i admetre
que la llei no permet una
investigació directa i específica a la recerca d’agents
ultradretans perquè no
penalitza ni aquesta ni cap
altra ideologia, Ribó és
partidari d’investigar el
grau de compliment de la
neutralitat política policial a partir d’una mirada
global i “a fons” sobre actuacions incorrectes arran de les proclames franquistes de militars i de l’“a
por ellos” de l’1-O. Proposa
fer-ho als Mossos i a la policia local, però també demana la col·laboració dels
ministeris d’Interior i Defensa per fer-ho conjuntament en els diversos cossos policials de l’Estat ■

