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Querella de la noia
que va perdre un
ull per un projectil
de ‘foam’

Absolts de
manifestar-se
pels presos
—————————————————————————————————

El jutjat de menors número 6
de Barcelona ha absolt tres
menors que eren acusats
d’un delicte agreujat de desordres públics per la seva
participació en una manifestació l’1 de febrer del 2019 en
protesta pel trasllat dels presos polítics a Madrid en motiu de l’inici del judici al Tribunal Suprem. La manifestació
va acabar a la plaça de Sant
Jaume, on es van llançar ous i
petards. Durant el judici, la
fiscalia va reconèixer que no
hi havia “cap element d’imputació objectiva” contra els
tres joves, però tot i això va
mantenir els càrrecs. Els acusats es van defensar assegurant que havien exercit el seu
dret a manifestar-se. La defensa sempre va retreure als
investigadors no haver mirat
les imatges de les càmeres
de seguretat de la plaça de
Sant Jaume, amb les quals
s’hauria pogut veure que el
relat acusatori no s’ajustava
a la realitat dels fets.

a L’acusació es dirigeix contra dos escopeters i un
comandament dels Mossos a Pablo Hasél compleix dos

mesos d’empresonament i anuncia que no es penedeix de res

BARCELONA

La jove de 19 anys que va
perdre l’ull dret durant les
protestes que hi va haver a
Barcelona el 16 de febrer
passat per l’empresonament del raper Pablo Hasél ha presentat una querella contra dos escopeters
dels Mossos d’Esquadra i el
cap del seu equip, als quals
fa responsables de la seva
lesió pel llançament d’un
projectil de foam.
La querella es va presentar al jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, el mateix que ja va
obrir una investigació sobre el cas després de rebre

la documentació mèdica
amb la descripció de les lesions. D’aquesta manera,
la noia quedarà com a acusació particular en el cas,
una acusació que es pot
veure reforçada per l’entitat pro-drets humans Irídia, que també ha presentat una querella.
A la querella se sosté
que les llançadores de
foam són armes de precisió, a diferència d’altres, i
s’hi afegeix que les armes
disposen d’un visor hologràfic que permet tenir
molta més precisió sobre
el blanc. Sobre aquest extrem, el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va dir
ahir en declaracions radio-

Oliveros i Boza,
tàndem contra
Eugènia Gay
a La llista incorpora

molts advocats de
perfil netament
independentista

Jordi Panyella
BARCELONA

Gonçal Oliveros i Anna Boza van presentar ahir la
candidatura al deganat del
Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), que encapçalen amb una clara voluntat de modernitzar i donar
contingut a la institució,
més enllà de ser un ens que
dona serveis als seus col·legiats, situar-lo en el debat

Gonçal Oliveros, ahir, en un
moment de la presentació de
la candidatura ■ J. RAMOS

fòniques que en una manifestació amb la gent en
moviment aquesta precisió a vegades pot quedar
afectada.
Sàmper ja va reconèixer fa dies que la lesió de la
noia era producte d’una
acció policial i que es posava en marxa el protocol
per rescabalar-la econòmicament.
La presentació de la
querella es va fer coincidint amb els dos mesos
d’empresonament de Hasél. Des de la presó, el raper ha fet saber que no es
penedeix de res i que està
disposat a complir la condemna de manera íntegra. ■

públic dels temes que afecten el país i la societat, i tot
això amb una llista on tenen pes rellevant advocats
declaradament sobiranistes, com el president de
Drets, Sergi Blàzquez.
És també una llista amb
advocats que no són sobiranistes, com subratlla
l’exjutge Elpidio José Silva, però amb la voluntat de
donar un impuls a la normalització del català en la
justícia, com ho demostra
la incorporació de la lletrada Mireia Casals, que va arribar a presidir l’Associació de Juristes en Defensa
de la Llengua Pròpia.
En la presentació, Oliveros va prometre la instauració del vot electrònic
i ser present en els temes
de país. “El col·legi ha de
parlar de qüestions de
drets” i va retreure a l’actual junta presidida per
Eugènia Gay haver “callat
sempre” davant d’aquests
temes. ■

Mossos actuant en les protestes a favor de Pablo Hasél ■ ACN
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Cuixart insta a la unitat
per prioritzar la crisi social

a Òmnium fa avui una declaració en què demanarà a les institucions catalanes afrontar els reptes
democràtic, econòmic i social “inajornables” a Exigeix el salconduit cultural per ajudar el sector
Xavier Miró
BARCELONA

Coincidint amb els tres
anys i mig del seu empresonament, el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
anunciava ahir per carta
als socis que l’entitat demanarà avui a les institucions catalanes afrontar
els reptes “inajornables”
del país que suposen la crisi social, econòmica i democràtica.
En la carta, Cuixart
posa l’accent en la necessitat d’ajuda als sectors més
vulnerables de la població
en una aposta de l’entitat
perquè el futur govern
prioritzi aquest objectiu:
“Demanarem a les institucions catalanes que afrontin els reptes de país inajornables davant la crisi
democràtica, sanitària i
social que vivim; els exigirem que estiguin a l’altura per al futur de les pròximes generacions i, sobretot, per un present
digne per als qui més ho
necessiten.”
Jordi Cuixart, en la presentació del seu conte infantil al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia ■ JUANMA RAMOS

Gest cap a l’exili
En la seva carta als socis,
Cuixart comença reconeixent la mateixa importància als exiliats que als presos polítics per fer una crida explícita a l’entesa
d’ERC, Junts i la CUP per
no desaprofitar la majoria
en vots i folgada en escons:
“Vull insistir que presó i
exili són dues cares de la
mateixa moneda; per això
el sobiranisme ha de romandre unit i mobilitzat
pel dret a l’autodeterminació, l’amnistia i la República, per no malbaratar el
resultat del 14-F i aprofitar les victòries des de tots
els fronts de lluita.”
Coincidint amb el 60è
aniversari de la creació
d’Òmnium, que es començarà a celebrar al juliol,
Cuixart anuncia la declaració que avui l’entitat dirigirà a les institucions catalanes, però també el pla
estratègic del mateix Òmnium, que es presentarà
en un acte al maig.
El president de l’entitat

Calviñovol que
la CE acceleri
els plans de
reforma
Redacció
BARCELONA

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol,
Nadia Calviño, va explicar
ahir en roda de premsa
que va reclamar a la Comissió Europea (CE) que
“acceleri” l’aprovació dels
plans de reformes dels estats perquè es faci en menys de dos mesos, el temps
que l’executiu europeu té
per analitzar les propostes. Segons Calviño, hi ha
“força” països que demanen que vagi més ràpid
perquè necessiten “l’estímul com més aviat millor”. Pel que fa al pla de reformes de l’Estat, la vicepresidenta va assenyalar
que l’enviaran a l’executiu
comunitari “tan aviat com
sigui possible”, perquè ho
poden fer fins al dia 30.
Calviño va explicar que hi
ha “consens” per esperar
la recuperació econòmica
per apujar els impostos. ■

Màniga ample
de la JEC amb
els feixistes de
Blanquerna

Junts afirma que s’està més a prop de l’acord

Les frases

Jordi Panyella

La vicepresidenta de Junts
per Catalunya, Elsa Artadi,
afirmava ahir que s’està més
a prop de l’acord amb ERC
per formar govern perquè
“s’ha fet molta feina”. Amb
tot, la dirigent i diputada treia
importància al document que
ERC els va fer arribar dissabte passat i que el vicepresident Pere Aragonès va qualificar de “complet” per tal de
poder arribar a un acord. En
roda de premsa, ahir Artadi
considerava que el document

“no és res més que un compendi” dels que ja s’han anat
intercanviant els dos partits i
que no hi ha “cap element
nou”, segons informava ACN.
Artadi explica que durant tota la negociació s’ha treballat
intercanviant documents i
que el de dissabte era complet perquè era un compendi
de tots els anteriors. Segons
la dirigent de Junts, el problema de la falta d’acord definitiu no és que els negociadors
s’hagin trobat amb esculls,

sinó que s’han de “concretar
més les coses”, un objectiu
que “requereix temps”. En
aquest sentit, Artadi considera que la proposta de govern
presentada per ERC és “poc
detallada”. D’altra banda, l’expresident del Parlament, el
republicà Roger Torrent, no
preveu un govern d’ERC en
solitari, demana un pacte
amb Junts i defensa per a
Aragonès el lideratge polític
del país i per a Puigdemont el
paper internacional.

“El sobiranisme ha de
romandre unit per no
malbaratar el resultat
del 14-F i aprofitar les
victòries des de tots
els fronts de lluita”

avança que avui Òmnium
es dirigirà a les institucions del país perquè
afrontin els reptes democràtic, econòmic i social
pensant, sobretot, en la
població més desafavorida, però també anuncia
que al maig l’entitat presentarà “quins són els
reptes estratègics d’Òmnium com a principal entitat

civicocultural del país”,
que recorda que ja té avui
185.000 socis. En darrer
terme, Cuixart aprofita
per fer una “crida d’emergència” en favor de la
cultura.

administracions el salconduit cultural que permeti
trencar el confinament
territorial per assistir a actes culturals. “Les conseqüències dramàtiques que
viu el sector estan afectant de manera irreversible tota una generació de
creadors, artistes i pensadors d’arreu dels Països
Catalans”, adverteix Cui-

xart, que fa una crida als
socis d’Òmnium perquè
consumeixin cultura i
comprin llibres.
En la darrera reflexió
de la carta insisteix que
“resistir també vol dir
vèncer” i conclou que els
60 anys d’Òmnium Cultural donen sentit als tres
anys i mig que fa que és a la
presó. ■

Amb una condemna no
ferma d’inhabilitació, la
Junta Electoral Central va
obligar en el seu dia que
l’expresident de la Generalitat Quim Torra abandonés el seu escó de diputat
al Parlament de Catalunya. Ahir, la mateixa instància judicial va donar
per bona la candidatura de
la Falange a Madrid tot i integrar dues persones condemnades a penes elevades de presó per l’atac que
van perpetrar a la seu de la
delegació de la Generalitat
a la capital de l’Estat la Diada del 2013.
L’associació Drets havia
demanat a la JEC que actués contra la candidatura
de la Falange i ahir es va
donar per bona la presència a la llista de Jesús Fernando Fernández Gil i Manuel Andrino Lobo. La seva sentència està en mans
del Constitucional. ■

—————————————————————————————————

BARCELONA

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

Salconduit cultural
Amb l’horitzó immediat
de Sant Jordi, el president
d’Òmnium reclama a les

—————————————————————————————————

“Exigirem que
estiguin a l’altura per
un present digne per
als qui més ho
necessiten”
Jordi Cuixart

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL
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L’Ajuntament de Sabadell
no demanarà que Bustos
compleixi la pena de presó
a El govern, del PSC i Podem, amb el suport de Cs, s’escuda en la manca de
consens a ERC i la Crida acusen l’executiu de deixar impune la corrupció
Joan Rueda
SABADELL

L’Ajuntament de Sabadell
remetrà a l’Audiència de
Barcelona l’acta de la junta de portaveus extraordinària d’ahir en què queda
palesa la manca d’acord
dels diferents grups a l’hora de contestar la qüestió
que els ha adreçat l’ens judicial sobre l’ingrés a presó de l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, a qui
el Tribunal Suprem va
confirmar, a mitjans de
març, la condemna a tres
anys de presó per una de
les peces del cas Mercuri. I
ha optat per no respondre
directament el que demana l’executòria de l’Audiència de Barcelona del
12 d’abril passat, si, com a
acusació particular del
cas, demanen o no l’ingrés
de l’exalcalde socialista a
la presó, basant-se, justament, en la moció aprovada l’any 2014 per la qual el
consistori es va personar
en la causa. Aquest acord,
aprovat amb els vots favorables de tots els grups, excepte els del PSC, especifica, en el seu punt dos, que
“totes les actuacions que
l’Ajuntament de Sabadell
porti a terme com a acusació particular es consensuaran en la junta de portaveus”. Fonts municipals
van explicar ahir que
“aquest no ha estat un fet
habitual, ja que els anteriors governs han anat
prenent decisions sense
convocar-la, i ara s’ha optat per complir el que es va
acordar llavors”.
En aquesta junta de
portaveus, el PSC, Podem
–les dues formacions que
formen el govern municipal– i Ciutadans van explicitar, amb diferents matisos segons les mateixes
fonts, que “la sentència ja
està dictada i la decisió
d’entrar a la presó o no
correspon a un jutge”,
mentre que ERC, la Crida
–la marca amb què l’esquerra independentista li-

Els manifestants van portar pancartes amb lemes en contra
de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ■ JPF

Una marxa per
fer fora Colau
només reuneix
200 ciutadans
Manuel Bustos entrant als jutjats de Sabadell a declarar, l’any 2018 ■ ACN

La peça principal, sense l’exalcalde socialista

a Diversos col·lectius crítics criden a

manifestar-se pel centre de la ciutat
a Crits de “dimissió” a Sant Jaume

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

El 27 de novembre del 2012
esclatava el cas Mercuri, un
cas de corrupció al voltant de
l’alcalde socialista de Sabadell entre els anys 1999 i
2012, Manuel Bustos. En la

instrucció del cas s’han investigat delictes de suborns, tràfic d’influències, malversació
de cabals públics, prevaricació, falsificació documental o
contractació irregular, i es va

dividir en més de 30 peces.
Ara, la principal, la que investiga l’obtenció de licitacions
d’obra pública a canvi de suborns, arriba a judici, però Bustos no és entre els encausats.

derada per la CUP i diferents moviments socials
van concórrer a les eleccions municipals a la cocapital del Vallès– i Junts per
Sabadell van reclamar que
la resposta fos un sí a la
pregunta de l’Audiència
de Barcelona.

ció particular, que, amb el
seu silenci motivat per
aquest frau, deixa de representar la voluntat majoritària de les forces polítiques representades en el
ple i es converteix en aliat
de l’exalcalde socialista
corrupte”, va sentenciar
Fernàndez.
Des de la Crida es va denunciar que en la junta de
portaveus “el PSC ha afirmat sense cap mena de pudor que el greuge contra
l’Ajuntament ja ha quedat
rescabalat”. “El cinisme
del PSC és un insult a la
ciutadania, després de tot
el mal i la infàmia que ha
patit Sabadell a causa de
les seves fosques pràctiques polítiques”, va afirmar la coalició municipalista en un comunicat.
L’Audiència de Barcelona va lliurar, justament
ahir mateix, a Bustos, la

sentència ferma que el
condemna a tres anys de
presó i a setze d’inhabilitació per haver ordenat a la
Policia Local la retirada de
multes de trànsit a membres de la seva família. La
sentència era de l’any
2018 i els fets, de l’any
2012, però la sentència no
era ferma en espera del
recurs al Suprem, que l’ha
desestimat. L’acusació popular, exercida per l’entitat Sabadell Lliure de
Corrupció, ja ha demanat
que Bustos entri a presó
en acumular, amb aquesta, ja tres condemnes
pel cas Mercuri, dues amb
penes de presó i una de
multa. Ara falta que la
fiscalia emeti el seu informe, tot i que fonts d’aquesta institució van assegurar ahir que encara no havien rebut l’expedient de
l’Audiència. ■

ERC parla de frau
La decisió del PSC, que lidera l’alcaldessa Marta
Farrés, va provocar ahir
les queixes d’Esquerra i la
Crida. El portaveu municipal d’ERC, Gabriel Fernàndez, va afirmar: “L’alcaldessa, membre dels governs Bustos durant dotze
anys, ha fet una maniobra
inacceptable, en què ha intentat neutralitzar l’acusació particular que exerceix el consistori evitant
que l’Ajuntament es definís.” “Bustos ara té dues
defenses: la seva i l’acusa-

Jordi Panyella
BARCELONA

“Fora Colau”, “Colau dimissió” i altes crits van
ressonar ahir amb força,
no per la gentada, sinó per
la intensitat del crit i l’emprenyament del personal,
davant els murs de la façana principal de l’ajuntament de Barcelona, a la
plaça Sant Jaume. Els
crits eren l’ariet que van
obrir pas a una manifestació de dues-centes persones que va recórrer el centre de Barcelona entre les
cinc i les sis de la tarda, des
del carrer Aragó amb el
passeig de Gràcia, fins a
Pau Clarís, i des d’aquí va
baixar fins a l’altura de
Jaume I per enfilar fins a
Sant Jaume.
La protesta va tenir una
participació escassa i va
ser més l’inconvenient al
trànsit, pels talls de carrers del centre de la ciutat
un divendres a la tarda,
que no pas el maldecap
provocat a l’alcaldessa,
que, tot i l’escassetat de
manifestants, es va haver
de sentir de tot.

L’acte va ser convocat
per diverses plataformes
que en els últims temps
han anat sorgint allí on
sorgeix tot en els temps
moderns, és a dir, a les
xarxes socials. Plataformes amb els noms On Vas

La xifra

—————————————————————————————————

200

Persones van recórrer el
centre de Barcelona pel
carrer Pau Clarís, Via Laietana i fins a Sant Jaume.

Barcelona, Stop Colau, Fora Colau, i la Plataforma
d’Afectats per la Restricció del Trànsit. Aquests últims són els únics que fins
ara s’havien manifestat,
amb mobilitzacions amb
els seus vehicles, però la
resta de plataformes van
fer-ho ahir per primer cop
passant del soroll a les xarxes socials a un escàs ressò en el món real de les manifestacions que trepitgen
l’asfalt. ■

