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El jutge manté
la revocació del
tercer grau
a Retreu a la Generalitat haver atorgat la semillibertat a

Sànchez, Rull i Turull tot i que el Suprem ho veiés prematur
Redacció
BARCELONA

El jutjat de vigilància penitenciària va ratificar ahir
la seva decisió de revocar
el tercer grau als exconsellers Jordi Turull i Josep
Rull i a l’expresident de
l’ANC Jordi Sànchez perquè creu que “minimitzen” la seva activitat delictiva. El titular del jutjat es
remet a la resolució del
Tribunal Suprem del desembre passat que considera “prematura” la concessió del tercer grau als
presos polítics per part de
la Generalitat. El magistrat recrimina a la Generalitat que no tingués en
compte la decisió de l’alt
tribunal quan el mes de gener els va tornar a concedir la semillibertat.
El jutge no qüestiona
que la Generalitat revisés
al gener la classificació
dels presos, perquè havia

vençut el termini de sis
mesos establert per la
normativa penitenciària,
però sosté que tenia “l’obligació de respectar” les resolucions judicials i, per
tant, “no podia deixar
de desconèixer” el contingut de la decisió del Suprem que al desembre va
rebutjar per “prematura”
la primera semillibertat,
concedida el juliol de l’any
passat.
El jutge insisteix que la
progressió a tercer grau
atorgada per la Generalitat va ser “inadequada”
perquè els presos no reconeixen haver comès cap
activitat delictiva, sinó
que la “minimitzen, justifiquen i/o contextualitzen”. Encara que els presos reconeixen els fets i
n’assumeixen les conseqüències, el jutge creu
que això no implica que
s’hagi efectuat una assumpció delictiva. ■

Manuel Szapiro, nou
representant
d’Europa a Barcelona
a Actualment és cap

del gabinet adjunt
del vicepresident
Maros Sefcovic

Redacció
BRUSSEL·LES

La Comissió Europea va
nomenar ahir Manuel
Szapiro com a nou cap de
la representació de la comissió a Barcelona en
substitució de Ferran Terradellas, que va deixar el
càrrec l’estiu passat per la
finalització del seu mandat. Szapiro, francès que
parla també català, castellà i anglès, serà el punt
d’unió entre Brussel·les i

Barcelona com a representant de la CE. Aquesta
és la primera vegada que la
comissió no nomena un
català per ocupar aquest
càrrec.
Szapiro té més de vint
anys d’experiència en assumptes de la UE, especialment en els camps de
la formulació de polítiques, la diplomàcia, les finances i els recursos humans. Actualment és cap
del gabinet adjunt del vicepresident Maros Sefcovic.
Ja havia treballat a l’Oficina de la Comissió a Barcelona com a analista polític.
També és professor visitant al Col·legi d’Europa
de Bruges. ■

119001-1242202L

Jordi Turull i Josep Rull, a l’exterior de la presó de Lledoners ■ EFE / SUSANNA SÁEZ
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ERC insisteix a accelerar per
tenir pactat el govern a l’abril

i es va mostrar convençuda, al contrari del que defensen altres veus del partit, que Junts serà en una
revalidació de l’executiu.
“Som un partit amb vocació de govern”, reivindicava a Catalunya Ràdio.
En aquest sentit, tot i
que Aragonès va dir que estan “preparats” per assumir totes les responsabilitats que calgui, també assenyalava que ERC “aspira” a revalidar una coalició.
“Per al país, és millor un govern que reflecteixi la majoria dels 74 diputats”, sub-

L’estructura del govern
Tot just en l’arquitectura
del govern, segons explicava ell mateix, es troben
ara les converses, després
que ERC traslladés el cap
de setmana una proposta
“bastant completa” per
desencallar l’acord, i que
s’hagin donat un “termini
raonable” amb Junts per
treballar-hi i trobar-hi els
encaixos. En aquest sentit, Aragonès refermava la
idea de “fugir de compartiments estancs” per situar
gent dels dos partits a totes les conselleries, i de
crear tres nous departaments (Acció pel Clima,
Feminismes, i Universitats i Recerca), això sí,
sense crear una “inflació”
de conselleries, per la qual
cosa caldria reestructurar
les actuals. Aragonès, que
es mostrava partidari d’un
pacte per al desplegament
de les renovables per no
“carregar excessivament”
certs territoris, creu que
els punts de l’entesa amb
la CUP són “perfectament
assumibles” per tota la
majoria independentista.
La proposta d’ERC també inclou “mecanismes de
coordinació” amb Junts,
que s’afegirien als que ja té
pactats amb la CUP, per
evitar repetir les tensions
de l’última legislatura. Segons avançava ahir l’Ara,
es resumirien en tres comissions de seguiment:
una de parlamentària; una
de menys freqüent de coordinació amb el govern, i
una tercera, cada sis mesos, que consistiria en trobades llargues dels consellers per fiscalitzar el pacte
en un entorn més informal. En cas de crisi, també
s’activarien reunions d’urgència al màxim nivell. ■

Mireia Vehí (CUP) ahir al
Congrés ■ ACN / CONGRÈS

riam Nogueras, quan
aquesta li va retreure que
la diferència per a Catalunya entre ser una autonomia o un estat independent era de “milers de milions” i li va dir que quan
Europa reparteix les ajudes a Catalunya arriben
per triplicat. Sánchez li
va respondre que la seva
política sí que era “simbòlica” i va posar d’exemple
la presentació “del DNI
català” –la Identitat Digital Republicana del Consell per la República–, que
“no serveix per fer cap
tràmit i costa nous euros”. ■

a Aragonès, que veuria “irresponsable” esgotar terminis, desvela contactes amb Puigdemont i
Sànchez, i espera resposta de Junts a l’última proposta a Budó confia a revalidar l’executiu de coalició
Òscar Palau

Els comuns
podrien trencar
a Tarragona

BARCELONA

ERC continua tenint pressa per investir Pere Aragonès i començar a desplegar el pla de govern, i ahir
va ser el mateix presidenciable qui va voler marcar-se un nou horitzó per
tancar un acord de legislatura amb JxCat. “Tenim
dues setmanes per acabar
l’abril i hem de saber cap
on anem”, concloïa a Catalunya Ràdio, i constatava
que “cada dia que passa, el
cost de no formar govern
és més alt”. I és que, per
Aragonès, que creu que ni
les eleccions a la Comunitat de Madrid el 4 de maig
ni l’ajornament al 7 i 8 del
congrés extraordinari de
Junts no han d’influir en
els tempos, seria una “irresponsabilitat” esgotar
els terminis legals, que
acaben el 26 de maig.
Ho deia, entre altres coses, perquè veu bàsic aprovar un pressupost el 2021,
i com més es trigui a formar govern i a crear els
nous departaments previstos, “més difícil serà”, ja
que calen mesos per preparar la maquinària interna.
Els republicans argumenten que cal aprofitar sigui
com sigui que aquest any
les autoritats europees hagin aixecat els límits de
dèficit de les administracions, a fi de poder pressu-

—————————————————————————————————

Catalunya En Comú i Podem
van amenaçar ahir en una nota conjunta que els seus dos
regidors trencaran el pacte
de govern amb ERC a l’Ajuntament de Tarragona si s’hi
confirma la incorporació dels
tres edils de Junts, que les
bases dels republicans ja van
autoritzar dimarts. ERC també hi vol sumar, de fet, els dos
de la CUP per consolidar el
pacte a quatre que els va donar l’alcaldia. Els comuns insereixen el moviment dins de
les converses per desencallar
la investidura d’Aragonès, i
acusen ERC d’usar Tarragona
com a “moneda de canvi”.
El vicepresident Aragonès, parlant ahir a Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat ■ ACN

postar sense les restriccions habituals, i desplegar
una acció de govern expansiva per sortir de la crisi,
una de les prioritats que es
fixen en la legislatura.
Aragonès, que no forma
part de l’equip negociador,
desvelava que manté una
“interlocució prioritària”
amb el secretari general de
Junts, Jordi Sànchez, i que
també ha parlat amb qui
va ser la seva contrincant
electoral, Laura Borràs, i el
mateix president del partit, Carles Puigdemont,
amb qui assegurava que va

tenir “una conversa cordial
i aclaridora”, i que van quedar que mantindrien el
contacte. El republicà, que
insistia que ERC “ha estat
molt clara” en l’estratègia,
relativitzava les diferències
en el full de ruta que algunes veus veuen com el principal escull, i recordava que
hi ha moltes coincidències
entre les forces independentistes. “No és incompatible el que planteja Junts
amb el que hem posat sobre
la taula”, remarcava.
La veritat, però, és que
el control dels tempos con-

tinua en mans de JxCat,
que segueix contemporitzant en espera d’assolir un
“bon acord”. Ahir en va
parlar la consellera de la
Presidència, Meritxell Budó, que va insistir en la
idea que és més important
garantir l’estabilitat de la
legislatura que el calendari de la investidura, i va
descartar anar a noves
eleccions com havia suggerit la vigília l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. “No estem en
un escenari de repetició
electoral”, reiterava Budó,

Sánchez no dona alternativa a la llei
d’amnistia i fa befa del “DNI català”
J.A.
BARCELONA

“Si la llei d’amnistia no és
una solució política, esperem l’alternativa que vostès proposen per a Catalunya”, va demanar ahir el
portaveu del PDeCAT al
Congrés, Ferran Bel, al
president espanyol, Pedro Sánchez, que no va te-

nir resposta. Bel va retreure que en 42 anys de
monarquia parlamentària encara es produeixin
“anomalies”com la de dilluns a Tortosa, on es va
jutjar l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, “pels fets de
l’1-O”. En el dia de la commemoració dels 90 anys
de la Segona República espanyola i la República ca-

talana que va proclamar
Francesc Macià, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, hi va apel·lar fent una
proclama al final de la seva intervenció “perquè és
l’únic que ens queda” després del “bloqueig de solucions democràtiques com
la tramitació de llei d’amnistia” i amb una taula de
diàleg “totalment inerta”.

Per això va acusar el
PSOE, però també Unides
Podem, de ser els defensors d’un model d’estat al
servei de l’“oligarquia, la
monarquia corrupta i la
unitat d’Espanya forçada
costi el que costi”.
“DNI català”
Sánchez sí que va replicar
la portaveu de JxCat, Mi-

ratllava, i no descartava
que hi entri la CUP.
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El vicepresident Aragonès parlava en nom del govern en la commemoració dels 90 anys de la República a l’escola Casas de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Crida a tots els republicans
a continuar el llegat del 31
a El govern commemora els 90 anys del 14 d’abril des d’una escola inaugurada per Macià
a Aragonès insta la diversitat republicana a modernitzar el país cap al progrés social i la llibertat
Xavier Miró
BARCELONA

El govern català va cridar
ahir les diverses “tradicions i òptiques” republicanes del país a continuar
el llegat de progrés social i
llibertat nacional de la República que el 14 d’abril
del 1931 proclamava
Francesc Macià des del
balcó de la Generalitat
(aleshores, la Diputació) i
els 90 anys de la qual commemorava ahir l’executiu
català.
Apel·lant genèricament
a les diverses tradicions
republicanes del país, el
vicepresident en funcions,
Pere Aragonès, va recordar-los que avui tenen
l’oportunitat de “continuar el llegat” de la República de l’any 31 perquè
“avui al país també hi ha
esperances perquè sigui
transformat i modernitzat” amb vocació de progrés social i “màxima llibertat nacional”.

Per fer-ho aglutinant
totes les tradicions republicanes, però, Aragonès
va advertir que cal que els
dirigents polítics surtin de
la presó i els exiliats tornin
en llibertat. El vicepresident ho reivindicava en
presència de consellers del
govern de Junts i ERC, però també de membres de
la mesa o dels grups parlamentaris de la CUP, el
PSC i En Comú Podem:
“S’ha de fer amb totes les
persones en llibertat i tornant a decidir, com el poble va fer fa 90 anys.”
El govern de la Generalitat ha decidit commemorar l’efemèride des de la
barcelonina escola Casas,
del barri del Clot, que precisament va inaugurar el
1933 el president Macià.
En un acte amb aforament molt limitat i al pati
obert de l’escola, Aragonès
va afirmar que el govern
de la República considerava que “l’educació era el
primer pilar d’una socie-

Les frases

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

“La República a
Catalunya sempre ha
significat que llibertat
nacional i progrés
social han anat agafats
de la mà”

“Ara tenim
l’oportunitat de
continuar aquest
llegat des de
tradicions diverses”

“Malauradament
90 anys després la
defensa de drets i
llibertats encara
comporta presó”

VICEPR. DEL GOVERN EN FUNCIONS

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

Pere Aragonès

Ester Capella

Declarar “dia dels valors republicans” el 14 d’abril

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

També l’Ajuntament de Tarragona celebrava ahir un acte
institucional al saló de plens
per commemorar la Segona
República. Hi van participar
representants dels grups municipals d’ERC, En Comú Podem, PSC, Junts per Tarragona i CUP, que van llegir textos
institucionals, polítics i periodístics de l’època vinculats a
la ciutat. Fins a finals d’any, hi
haurà diverses activitats sobre aquest període històric i
la posterior Guerra Civil i dictadura franquista. L’alcalde

de la ciutat, el republicà Pau
Ricomà, avançava que proposarà al ple que es declari el 14
d’abril com a “dia dels valors
republicans”. L’acte va estar
presidit per un bust de la Segona República que l’aleshores alcalde Pere Lloret va regalar a les escoles de la ciutat. Tot i que hi estaven convidades totes les forces polítiques, Ciutadans, el Partit Popular i els dos regidors no
adscrits no hi van assistir. El
conseller de Memòria Històrica de l’Ajuntament, Manel

Castaño, va explicar que fins
a finals d’any hi haurà una
trentena d’activitats relacionades amb l’efemèride, entre
conferències, exposicions,
presentacions de llibres o tallers. La primera és la mostra
ja inaugurada Tarragona republicana, 1931-1936. Ricomà
defensava que la Segona República té un sentit “plenament tarragoní” i va recordar
que aquell 12 d’abril del 1931
“quasi tres de cada quatre
vots van ser per a la coalició
republicana”.■ ACN

tat justa i igualitària”, i va
reivindicar l’“etapa d’esperances i aspiracions nacionals plenes i de transformació del país” que va representar el nou règim.
Però també va recordar
que l’origen de les diverses
tradicions polítiques republicanes és molt anterior a
Catalunya, i tampoc es
van acabar amb la victòria
franquista en la guerra l’1
d’abril de 1939: “Avui són
més vigents i plenes que
mai”, va dir.
La consellera de Justícia, Ester Capella, també
va justificar la commemoració de l’efemèride des de
l’escola Casas, que va ser
“un centre dedicat especialment a l’empoderament i l’emancipació de
les dones”, i va voler reivindicar la pedagoga Rosa
Sensat com a impulsora
de l’educació “en contacte
amb la natura”, que fomenta l’esperit crític i
l’aprenentatge a través del
joc i del mètode d’assaig i
error. “Aquesta era l’escola de la llibertat”, va afirmar Capella, abans de recordar que els avenços de
la República en educació,
sanitat, agricultura, llengua i cultura van quedar
truncats per la “terra cremada, exili, mort i silenci”
de la dictadura.
Testimonis del 14 d’abril
En l’acte es van projectar
imatges de l’arribada de la
República, i els actors Jaume Comas i Carme Sansa
van llegir textos memorialístics d’autors contemporànies del 14 d’abril, una
part dels quals formen
part de l’exposició Tres
dies d’abril. 90 anys de la
proclamació de la República, que es pot visitar
fins al 5 de maig als Jardins del Palau Robert de
Barcelona i que després
viatjarà de manera itinerant per desenes de municipis. Així, Aurora Bertrana recordava, de Barcelona estant, que aquell dia
“tota la ciutat anava plena
d’una ciutadania alegre i
sorollosa”, i Amadeu Hurtado escrivia que “aquella
massa humana estava de
festa, no de revolució”.
Maria Aurèlia Capmany
recordava que casa seva es
va omplir d’amics del seu
pare que, entre plors i
abraçades, deien “Ja la tenim”, en relació a la República esperada. En l’acte,
els cantants Gemma Humet i Cesk Freixas van
versionar Serà un dia que
durarà anys, del cantautor Ovidi Montllor. ■
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Augmenta un
31% la inversió
estrangera
a Tot i la pandèmia, la Generalitat va atreure 480 milions

d’euros d’empreses de fora, el millor registre des del 2008
E.F.
BARCELONA

Acció, l’agència per a la
competitivitat de l’empresa, que depèn del Departament d’Empresa de la Generalitat, va atreure l’any
passat 77 projectes amb
una inversió associada de
480 milions que van generar 2.278 ocupacions i que
van permetre mantenir
1.144 llocs de treball. Això
suposa un augment del
31% respecte al 2019 i és el
millor registre des del
2008. El conseller d’Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, va subratllar ahir la capacitat “molt
notable” per atreure inversió estrangera tot i coincidir amb una situació “dramàtica” en plena pandèmia. Tremosa va detallar
que dos terços de les inversions que es van atreure

La xifra

—————————————————————————————————

40

oficines té Acció arreu del
món, i han captat el 47%
dels projectes que han arribat a Catalunya.

són de caràcter tecnològic i
que, per sectors, el de les
tecnologies de la informació i la comunicació i la
transformació digital va
suposar el 32,5% del total;
el de l’automoció i la moto,
un 9,1%; l’alimentació i els
productes gurmet, un
6,5%, i la indústria farmacèutica, un altre 6,5%, entre d’altres.
El conseller delegat
d’Acció, Joan Romero, va
assegurar que actualment
hi ha 440 projectes més

d’inversió pendents de materialització, entre altres la
inversió de la francesa
SQLI a Sant Just Desvern,
la del grup italià Dopla a Polinyà, l’estudi obert per
l’empresa de videojocs sudcoreana Smilegate o bé el
hub tecnològic de l’empresa alemanya Mytheresa,
tots dos a Barcelona.
Pel conseller Tremosa,
la pandèmia ha accelerat la
digitalització, i això explica l’increment de projectes
tecnològics en comparació
amb anys anteriors. Destaquen les inversions efectuades per empreses de
França (14,3%), el Regne
Unit (13%) i el Japó
(10,4%). Les empreses de
fora que han invertit per
primer cop a Catalunya suposen el 50,6% dels projectes que es van atreure a
través de les 40 oficines
d’Acció. ■

El conseller Ramon Tremosa i el conseller delegat d’Acció, Joan Romero ■ ACN

Sense grans projectes per als afectats de Nissan

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

El conseller Tremosa reconeixia que fins ara no s’han rebut
grans projectes de reindustrialització que permetin absorbir la plantilla de les tres
plantes de Nissan. “Mantenim converses molt intenses
amb moltes empreses que
volen invertir a Catalunya per
mitjà dels fons europeus, i estem esperant més concrecions”, va dir el conseller
d’Empresa en relació amb les
negociacions perquè s’instal-

li una fàbrica de bateries en
els terrenys de la multinacional japonesa. Tremosa defensa que no ha fet declaracions
de “qüestions sensibles” sobre Nissan per vetllar per la
confidencialitat de qualsevol
empresa interessada.
Els empleats reclamen al
govern que s’impliqui “al màxim nivell” en la reindustrialització abans que l’automobilística tanqui a finals d’any.
Els delegats sindicals es van

Quatre menors
jutjats pels fets
de Via Laietana
a Els acusats es van

manifestar contra la
sentència del Suprem
als líders polítics

Jordi Panyella
BARCELONA

El degoteig de judicis a persones vinculades al moviment sobiranista va prosseguir ahir al jutjat de menors 5 de Barcelona, on
van ser jutjats en Roc, la
Sara, l’Ivan i el Guillem,
tots ells menors de 18 anys
quan van ser detinguts per
la Policía Nacional, el 18
d’octubre del 2019, a la Via

Laietana, en el transcurs
de les mobilitzacions que
hi va haver en contra de la
sentència del Tribunal Suprem als líders polítics i socials del procés.
Entre els quatre acusats, hi ha en Guillem, que
va agafar notorietat perquè va ser detingut enmig
de la Via Laietana en uns
fets que van ser filmats per
càmeres de televisió i en
què es veu com el noi, que
portava una cridanera dessuadora taronja, va ser reduït violentament per un
grup d’agents. El que no es
veu a les imatges és el que
va passar un cop en Gui-

reunir ahir, a la seu d’ERC, amb
el vicepresident amb funcions
de president, Pere Aragonès,
per traslladar-li el “desconcert
i preocupació” amb què veuen
la falta d’avenços i de projectes clars per trobar un recanvi
industrial a l’altura del que es
perd amb Nissan. Així, lamenten la poca implicació del conseller Tremosa tot i valorar la
participació de la directora general d’Indústria, Matilde Villarroya.

“L’insult era:
«Fora les forces
d’ocupació»”
—————————————————————————————————

Imatge inèdita de la detenció de la Sara, una nena de 16 anys, el 18 d’octubre de 2019 ■ JPF

llem va ser introduït a la
prefectura de Via Laietana, on va ser sotmès a maltractaments físics i psicològics, com va relatar ahir
un cop més.
També va ser maltractada psicològicament la Sara,
que el dia dels fets tenia

només 16 anys acabats de
complir, i que ahir els policies que la van detenir van
presentar com una de les
persones que van estar insultant els agents amb més
insistència i llançant tot tipus d’objectes. La Sara va
ser detinguda, amb en Roc

i l’Ivan, dins d’un bar que
hi ha davant la prefectura
de la Via Laietana, després
d’una càrrega. Per a tots
quatre, el fiscal, que va utilitzar el català, demana un
any de llibertat vigilada, i
per al Guillem, l’allunyament de Via Laietana. ■

Sense l’uniforme de feina,
ni el casc, ni els escuts, ni les
defenses ni les armes per
disparar pilotes de goma, els
policies antidisturbis semblen persones normals. Per
norma general, són alts, cepats i una mica rudes. Ahir,
en la seva declaració, tots
van acusar una neneta –que
quan van passar els fets tenia
16 anys, duia una samarreteta de color blanc, pantalons
amb els genolls foradats i una
cinta al cap per aguantar-li
la cua– com la instigadora de
“milers de llançaments” contra el cordó policial. Un agent
va dir que “mai havia vist
tant d’odi” en els manifestants, que, a més, els van insultar. “Quins insults?”, se li
va preguntar. “Fora les forces
d’ocupació”, va precisar.

