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El TJUE admet les
prejudicials de Llarena

a Luxemburg rebutja tramitar les preguntes del Suprem per la via urgent com pretenia l’Estat
espanyol a L’alt tribunal triga quinze mesos de mitjana a resoldre qüestions prejudicials
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La justícia europea no té
pressa per aclarir el camí
judicial de les euroordres
contra els polítics catalans
exiliats. El Tribunal de
Justícia de la Unió Europea va comunicar ahir al
Tribunal Suprem que admet a tràmit les seves
qüestions prejudicials sobre l’extradició de l’expresident Carles Puigdemont
i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís
Puig. Ara bé, l’alt tribunal
amb seu a Luxemburg es
nega a fer-ho per la via urgent com pretenia Espanya, i es mirarà el cas amb
calma.
Arran de la negativa de
Bèlgica a extradir Puig en
detectar un risc de vulneració dels seus drets en la
causa del procés, el jutge
instructor del Suprem Pablo Llarena ha demanat
l’opinió de Luxemburg.
Més concretament, té set
dubtes.
El Suprem va informar
ahir que el TJUE es pronunciarà sobre el cas, però
no va detallar quines de les
set preguntes ha acceptat
o si es reformularan. De
fet, els experts s’inclinen
per pensar que els jutges
europeus les canviaran
perquè no estan gaire ben

GIRONA

La fiscalia vol que s’inhabiliti l’alcalde de Sarrià de
Ter, Narcís Fajula, per haver tingut penjada una
pancarta de l’ANC a la façana de l’ajuntament
abans de les eleccions municipals del 2019. Se l’acusa d’un delicte de desobe-

—————————————————————————————————

La justícia escocesa ha convocat una nova vista per al 26
d’agost per decidir si deixa
als tribunals belgues la resolució de l’euroordre contra
l’eurodiputada de JxCat Clara
Ponsatí. Després d’una audiència de procediment celebrada ahir, el tribunal d’Edimburg va tornar a citar les
parts pels dubtes sobre la seva jurisdicció en el cas, ja que
Ponsatí viu ara Bèlgica, on exerceix com a eurodiputada i
així ho va acreditar ahir el seu
advocat, Aamer Anwar. Ponsatí prefereix batallar contra
l’euroordre als tribunals belgues, que també tenen sobre
la taula la petició d’extradició
d’Espanya contra Carles
Puigdemont i Toni Comín.
En canvi, el fiscal d’Edimburg per ara no ho comparteix i ha demanat una nova
vista, segons fonts properes
al cas. L’advocat Anwar va recordar ahir que “és notori
que la professora Ponsatí resideix a Brussel·les pel seu
caràcter d’eurodiputada, tot i
exercir de professora a Escòcia”. La defensa lamentava
també l’actitud del jutge espanyol Llarena, que “aposta a
dos cavalls: tracta de mantenir les ordres d’arrest europeu actives i alhora activa les
qüestions.

Comín, Puigdemont i Ponsatí, en una roda de premsa a l’Europarlament ■ EFE / OLIVIER HOSLET

plantejades.
A grans trets, Pablo Llarena vol saber, d’una banda, si Bèlgica pot examinar el risc de vulneració de
drets fonamentals per als
exiliats i, si fos així, si pot
utilitzar l’opinió del Grup
de Treball sobre Detencions Arbitràries vinculat
a l’ONU com a prova definitiva. D’altra banda, Lla-

rena també vol saber fins a
quin punt els jutges belgues poden rebatre la seva
competència en el cas de
l’1-O.
Procés lent
El Tribunal de Justícia de
la Unió Europea està disposat a entrar en joc per
destensar l’enfrontament
entre Espanya i Bèlgica

burg triga quinze mesos a
resoldre qüestions prejudicials, de tal manera que
Pablo Llarena no hauria
de rebre una resposta, previsiblement, fins mitjans
del 2022.
El dictamen europeu,
de totes maneres, no resoldrà el cas de l’extradició, que continuarà en
mans de la justícia belga,

poc donada a córrer. Per
tant, difícilment aquest
drama judicial s’acabarà
abans de l’any 2023. Si
s’estira una mica més,
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí encara tindrien temps d’acabar la legislatura com a eurodiputats i, qui sap, fins i
tot per tornar-se a presentar. ■

Narcís Fajula, amb l’aleshores president del Parlament, quan
va declarar als jutjats de Girona l’octubre del 2019 ■ ACN

rò finalment només se
l’acusa del segon delicte.
Segons recull l’escrit de la
fiscalia, el 29 de març del
2019 la JEZ va requerir a
l’Ajuntament de Sarrià
que, en un termini de 48
hores, retirés els símbols i
pancartes partidistes que
hi havia a la façana del
consistori. “Entre l’11
d’abril i com a mínim el 23
d’abril, transcorreguts el
dia i l’hora límit per a la retirada de pancartes i altres
símbols partidistes, la
presència d’una pancarta
independentista persistia”, diu l’escrit de la fiscalia. ■

per l’extradició dels independentistes, però sense
presses. El president del
TJUE, el flamenc Koen Lenearts, va rebutjar ahir la
petició de Llarena per tramitar les prejudicials per
la via urgent.
Així, la saga de les euroordres continuarà viva
unes quantes temporades
més. De mitjana, Luxem-

Demanen inhabilitar
l’alcalde de Sarrià de Ter
Redacció

Escòcia decidirà
si passa a Bèlgica
el cas de Ponsatí

diència i es demana que no
pugui exercir cap càrrec
públic durant un any i que
se li imposi una multa de
3.600 euros. Al seu escrit,
la fiscalia subratlla que Fajula, d’ERC, va “fer el sord”
i no va acatar la resolució
de la junta electoral de zona (JEZ) que li requeria
despenjar la pancarta. A la
lona hi havia escrit el lema

“Self-determination is a
right, not a crime” (“L’autodeterminació és un
dret, no un crim”). L’alcalde serà jutjat per aquesta
causa el dia 8 de juny als
jutjats de Girona.
El cas té l’origen en una
denúncia presentada per
Ciutadans. Inicialment el
van investigar per desobediència i prevaricació, pe-
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L’ANC anima a presentar
la declaració de renda fent
ús de la hisenda catalana
a L’organisme transfereix després totes les dades al ministeri, que és el que
liquida l’IRPF a L’Assemblea creu que pot servir per “quan arribi el moment”
Redacció
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va engegar
ahir una nova campanya
per animar els ciutadans a
presentar la declaració de
la renda a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
L’organisme català transfereix després les dades i
tota la informació a la Hisenda estatal, que finalment liquida amb les autonomies l’IRPF, per la qual
cosa no suposa cap desobediència fiscal.
Com cada any, i iniciada la campanya de la renda, l’ATC col·labora amb
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en
la campanya de l’IRPF, de
manera que cada contribuent català pot triar el
punt d’atenció que desitgi.
En un comunicat, la presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, va defensar que
en presentar la declaració
de la renda a l’ATC es facilita que, “quan arribi el
moment” de declarar la independència, “la Generalitat tingui el control dels
impostos i pugui no transferir-los a l’Estat”.
En aquest sentit, el vicepresident de l’ANC, David Fernàndez, va rebutjar
que el que proposen sigui

Vista per decidir l’ingrés a presó dels principals condemnats
pel cas Palau i el finançament de CDC, el 2018 ■ JOSEP LOSADA

El PDeCAT i JxCat
sabran si han de
pagar pel Palau
a L’Audiència aclarirà si són successors

de CDC i han de retornar 6,6 milions
Mayte Piulachs
BARCELONA

Elisenda Paluzie, ahir en la campanya ‘Jo pago a Catalunya’ ■ ACN

Un gest de “sobirania fiscal”

La frase

L’ANC insta empreses, associacions i tota la ciutadania a
fer la declaració de la renda
del 2020 a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) com
una mostra de “sobirania fiscal.” La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, reconeixia que actualment l’ATC
transfereix els impostos a Hi-

senda, però va assegurar que
la sobirania fiscal suposa un
“exercici pràctic” dels procediments a seguir un cop es
declari la independència”.
La petició forma part de la
campanya Jo pago a Catalunya, iniciada la tardor del
2020 per pagar els impostos
al govern.

“Volem que estigueu
preparats per recaptar
tots els nostres
impostos quan arribi
la independència”

una acció “simbòlica”, ja
que serveix per “prepararse per quan arribi el moment”.
Recordem que en la de-

sena legislatura, encapçalada per Carles Puigdemont i Oriol Junqueras,
l’Agència Tributària va ser
un dels principals organis-

—————————————————————————————————

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

Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

mes que el govern va començar a dissenyar, configurar i impulsar per poder
recaptar tots els tributs i
poder negociar les transferències amb l’Estat. El
procés, però, no es va posar mai en marxa. ■

L’Audiència de Barcelona
ha acceptat dirimir si el
PDeCAT i JxCat són successors de l’extinta Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) per tal
d’executar la sentència del
cas Palau de la Música, en
què condemnava el 2017
el partit català a tornar
6,6 milions d’euros per haver-los cobrat en comissions il·legals de Ferrovial
a través dels lladres confessos del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull, amb
l’extresorer de CDC Daniel Osàcar, tots tres a la
presó actualment.
En concret, la Fundació
Privada Orfeó Català-Palau de la Música i l’Associació Orfeó Català van demanar a la secció desena,
responsable de l’execució
de la sentència, que dictés
que el PDeCAT i JxCat

eren els hereus naturals
de CDC i, per tant, havien
d’assumir la responsabilitat civil, ja que amb l’embargament de locals de
CDC només es cobreixen
uns 3,6 milions d’euros.
La magistrada Montserrat
Comas, ponent de la resolució de l’Audiència, indica que “no és suficient”
la documentació aportada, però que s’acorda obrir
una peça separada en el
tràmit d’execució de la
sentència del cas Palau
per determinar la successió de CDC. El PDeCAT va
avançar ahir que “descarta” qualsevol responsabilitat. A més, l’Audiència informa que la sala especial
del Suprem serà la que
haurà de dictaminar si els
3,6 milions dels locals de
CDC són per cobrir la responsabilitat civil del cas
Palau o a repartir entre
els creditors del procediment mercantil. ■

L’Audiència manté a la presó els
sis acusats del foc al furgó policial
M. Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha denegat la posada en llibertat dels sis joves (cinc
italians i una noia francesa) en presó provisional,
després d’una protesta a
favor del raper Hasél el 27
de febrer. La secció desena
sosté que descarta el risc

de reiteració delictiva, però que es manté el risc de
fugida, ja que els acusats
no han aportat proves d’un
arrelament social i laboral
enfront de les elevades penes dels delictes dels quals
se’ls acusa: desordres públics, grup criminal i temptativa d’homicidi per haver
calat foc a un furgó de la
Guàrdia Urbana, amb un

agent a dins, il·lès, però que
“va témer per la seva vida”.
Les defenses dels joves
van indicar que l’acusació
de temptativa d’homicidi
és excessiva, ja que l’urbà
va poder sortir-ne ell sol, i
que no tots hi eren presents, fet negat pels sindicats policials (CSIF i Sapol), que com la fiscalia
van demanar mantenir-

los a la presó. L’Audiència
sosté que tots sis (amb la
catalana posada en llibertat divendres) van actuar
en grup en els actes vandàlics, i amb el foc al furgó
van veure l’agent a dins i
sabien el risc que hi havia,
és a dir que com a mínim
“hi ha un dol eventual”,
que s’haurà d’aclarir en la
instrucció i el judici. ■

El furgó incendiat en la protesta per Hasél ■ J. RAMOS
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Les converses no s’agilitzen
tot i la implicació d’Aragonès
a El candidat participa en una nova reunió per rebre la contraproposta sobre l’estructura de govern a ERC,

desconcertada per la consulta a Junts, mena pressa i confia a poder tancar el programa aquesta setmana
Òscar Palau
BARCELONA

Aragonès –aquí, el dia del seu segon intent d’investidura– es va tornar a reunir ahir amb Junts al Parlament ■ JUANMA RAMOS

ja havien continuat al Parlament les reunions entre
equips sectorials dels dos
partits per seguir avançant en el programa de govern, en àmbits espinosos
com ara economia, territori i canvi climàtic. En
tot cas, fonts republicanes
confiaven que no hi haurà
qüestions insalvables i que
es podrà tancar la carpeta
programàtica aquesta mateixa setmana.
En paral·lel, a més, van
continuar les trobades entre ERC i la CUP, que en
manté també amb Junts

MAS MANEGUET, S.A.

per ser informada directament de les converses.
“Aquestes
picabaralles
permanents
recorden
massa l’anterior legislatura; això no és el que necessita el país”, valorava la diputada cupaire Laia Estrada, que demanava “més
celeritat” als principals
grups independentistes i
confiava que en les “properes setmanes” es puguin
posar d’acord. Els cupaires també van aprofundint entretant amb ERC
en aspectes programàtics
recollits en el seu acord, i

en aquest sentit ahir alertaven que han identificat
algunes qüestions en l’àmbit de la salut que podrien
ser motiu de discòrdia
amb Junts, com la proposta perquè “serveis clau” en
l’atenció primària, com el
061 i el transport sanitari,
els internalitzi l’administració de la Generalitat.
Entre els republicans,
es van rebre amb cert desconcert les declaracions
d’Artadi la vigília en què
negava la interpretació
que dissabte hi hagués cap
punt d’inflexió, però enca-

ra van encaixar amb més
perplexitat l’anunci de
Junts que sotmetrà l’eventual acord que validi l’executiva a l’aprovació final
de les seves bases, un punt
de què ningú els havia informat en les converses, i
que temen que afegeixi un
plus d’incertesa a l’acord,
depenent de com es formuli la pregunta, però que
alhora també obligui a accelerar els tempos. I és que
els republicans veuen que
falten només tres setmanes per al 26 de maig, i voldrien tancar un pacte amb

187065-1243595L

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2021, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.º
de los Estatutos Sociales de la sociedad “Mas Maneguet, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas para el día 9 de junio de 2021 (miércoles), a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 10 de
junio de 2021 (jueves), a la misma hora, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar, sin número, 43007 Tarragona), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración del Presidente Ejecutivo y del Consejero Delegado.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, (i) el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital; y (ii) el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar
en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad acreditando que resultan exactos los datos sobre el
crédito que se propone compensar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tarragona, 21 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Llevat Felius

Ajuntament
de Teià
EDICTE

147006-1243465Q

L’endemà que ERC parlés
de “punt d’inflexió” pel
canvi d’actitud que havia
detectat en les converses
amb Junts, el presidenciable Pere Aragonès s’hi va
tornar a implicar personalment ahir a la tarda, en
una reunió de poc més de
dues hores al Parlament,
que va acabar passades les
nou del vespre i en què van
participar els dos equips
negociadors al complet, si
bé presencialment només
l’acompanyaven les respectives portaveus, Marta
Vilalta i Elsa Artadi. Segons fonts dels dos partits,
en la reunió JxCat va fer
tots els retorns que tenia
pendents a documents
d’ERC, entre els quals destaca una contraproposta
sobre l’estructura de govern que havien rebut just
una setmana abans en la
primera gran reunió de
Lledoners. “Ara esperarem un nou retorn”, assenyalaven fonts de Junts en
sortir. “No hi ha hagut més
avenços ni novetats”, destacaven des d’ERC amb
certa resignació.
Les dues parts reprendran avui les converses,
matí i tarda, parlant de
qüestions de l’àmbit econòmic i institucional, que
engloba Interior, Justícia
i Exteriors. Ahir al matí,

Aprovació inicial Pla especial urbanístic d’Adscripció de la clau dotacional “HD” a la finca
dels pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral 3242001DF4934S0001XD, c. Josep Puigoriol, núm. 86-98]
Es fa saber que l’Alcaldia, per Decret núm. 230/2021, de data 26 d’abril, ha resolt:
“PRIMER. AVOCAR el coneixement d’aquest assumpte, de conformitat amb l’article 10.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
SEGON. APROVAR INICIALMENT el Pla especial urbanístic d’adscripció de la clau dotacional
«HD» a la finca dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral 3242001DF4934S0001XD, c/
Josep Puigoriol, núm. 86-98], promogut per l’Ajuntament de Teià, d’iniciativa pública, redactat des
del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona.
TERCER. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir-hi, durant el termini esmentat, les al·legacions que s’estimin pertinents.
QUART. SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, que haurà de ser
emès en el termini de dos mesos, entenent-se que és favorable en cas de no ser emès en termini.
CINQUÈ. COMUNICAR aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.”
L’expedient està sotmès a informació pública a les oficines de l’Ajuntament de Teià, amb cita prèvia amb el Servei Tècnic Municipal, telèfon 93 540 93 50, els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores.
Teià, 27 d’abril de 2021
L’alcalde,
Andreu Bosch i Rodoreda

un cert marge per evitar
“imprevistos” d’última hora. En aquest sentit, també va aixecar cert recel a
ERC el tuit ahir al matí del
diputat de Junts, i número
3 el 14-F, Joan Canadell,
en què no descartava anar
a eleccions –possibilitat
que els juntaires sempre
havien descartat fins ara–
si no veuen prou voluntat
d’ERC per avançar cap a
la independència. “No sé
què decidirà la militància,
dependrà de quin sigui
l’acord que se’ns presenti.
Tots sabem que el 52% ens
insta a culminar el procés,
però si això no ho accepta
ERC, molt probablement
no serem al govern o caldrà repetir eleccions i que
parli la ciutadania”, etzibava l’expresident de la
Cambra de Barcelona.
Els republicans, en tot
cas, reiteren que la carpeta estratègica està força
avançada, i que el Consell
per la República és un escull superat. En aquest
sentit, això sí, la cupaire
Laia Estrada admetia que
encara no tenen sobre la
taula una proposta de reformulació de l’ens, però
que estan disposats a parlar-ne quan sigui per assolir una entesa. A més, va
reivindicar en paral·lel la
posada en marxa de seguida que sigui possible de la
taula de direcció col·legiada del procés pactada amb
ERC, en què haurien de
ser els tres grans partits i
les dues grans entitats sobiranistes per tal d’acabar
de desenvolupar el full de
ruta. Estrada fins i tot convidava Junts a expressar
el que no els agrada del seu
acord amb ERC en l’àmbit
estratègic. “Que ens expliquin com podem millorar
aquesta part, i podem fer
pinça de manera conjunta”, oferia als juntaires. ■

COSTA FERMA SA
Se convoca la Junta General Ordinaria, a
celebrar por videollamada con Microsoft
Teams, el día 27 de mayo de 2021 (jueves),
a las 17:30 horas en primera convocatoria
y, en su caso, en segunda, a las 18:00 horas en el mismo lugar y día, con el siguiente
Orden del día:
1) Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2020.
2) Informe del Administrador sobre la situación
del PPU 24 “La Budallera”, de Tarragona.
3) Ruegos y preguntas.
4) Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A los efectos previstos en la Ley, se hace
constar que los accionistas tienen derecho a
examinar en el domicilio antes indicado los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia
de los mismos.
Tarragona, a 30 de abril de 2021
El Administrador Único
837647-1243633L
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Cuixart es reivindica al
‘The New York Times’
a El reconegut diari nord-americà afirma: “Per als seus és un pres polític al cor
d’europa” a La ministra d’Exteriors ho nega i sosté que “ha vulnerat lleis”
Redacció

L’expresident Quim Torra a la Casa de la Paraula, a Santa
Coloma de Farners ■ MANEL LLADÓ

BARCELONA

ROMEA, S.A.
Per acord del Consell d’Administració
es convoca Junta General Ordinària
d’Accionistes que se celebrarà al domicili social, carrer de l’Hospital, número 51 de Barcelona, el dia 16 del mes
de juny de 2021, a les 12.00 hores, en
primera convocatòria, i, si escau, en
segona l’endemà, dia 17 de juny, als
mateixos lloc i hora assenyalats per a
la primera, d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau,
dels Comptes Anuals de la Societat
corresponents a l’exercici tancat el 31
de desembre de 2020.
Segon. Aprovació de la gestió del Consell d’Administració.

Quart. Elecció de càrrecs socials.
Cinquè. Protocol·lització d’acords.
Sisè. Precs i preguntes.

119144-1243535Q

Tercer. Acord sobre l’aplicació del resultat de l’exercici.

D’acord amb l’article 272 del Text refós
de la Llei de societats de capital, al domicili social es troben a disposició dels
senyors accionistes els documents
continguts en l’ordre del dia, per al seu
lliurament o enviament gratuït segons
el que desitgin.
Barcelona, 26 d’abril de 2021
El president del Consell d’Administració
José Manuel Canals Monte

Torra, a judici
per la segona
desobediència
M.P.
BARCELONA

Jordi Cuixart, president d’Òmnium, en un acte amb represaliats independentistes ■ F. ESPIGA

“Què faran amb mi?”, diu
a The New York Times.
“Eliminar-me? No poden.”
El president d’Òmnium
reitera, en l’ampli reportatge, que “no es cansarà
mai de denunciar aquí i a
l’exterior la repressió de
l’Estat espanyol” i que “no
el silenciaran”, a més no
s’oblida de citar el lema
que tant molesta a cert jutges i fiscals amb el: “Ho
tornarem a fer.” ■

161580-1242624Q

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, ha
denunciat a The New
York Times que és un
“pres polític al cor d’Europa”. “Volen que canviem
els nostres ideals”, afirma
en una entrevista al rotatiu nord-americà, que ahir
publicava un reportatge
sobre ell. Criminal o màrtir? Un pres planteja un
dilema polític a Espanya,
titula el diari, que veu els
presos com “un maldecap
diplomàtic” per a l’Estat
espanyol. Preguntada pel
cas, la ministra d’Exteriors espanyola, Arancha
González Laya, nega que
ni ell ni la resta dels vuit independentistes empresonats siguin presos polítics.
“Són polítics que han vulnerat les lleis”, manifesta
la ministra.
Per contra, Cuixart assegura que no demanarà
perdó i que ho tornaria a
fer. “En algun moment,
Espanya haurà de reflexionar i preguntar-se:

El delicte de sedició, a debat

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

La condemna del Suprem per
sedició als nou independentistes catalans va provocar
que un sector de la judicatura
espanyola reivindiqués una
revisió d’aquest delicte per
apropar-lo als mandats dels
tribunals europeus. El govern
espanyol del PSOE es va comprometre a fer la reforma, ara

sense presses. Un dels impulsors, l’advocat i president del
grup parlamentari d’Unides
Podem Jaume Asens, participa el 20 de maig, en un debat
a la Facultat de Dret de la Universitat de València amb el
professor de dret penal Antoni Llabrés i el catedràtic Nicolás Carcía Rivas.

L’Audiència de Barcelona
ha desestimat el recurs
presentat per l’expresident de la Generalitat
Quim Torra contra el seu
processament pel delicte
de desobediència en no haver tret la pancarta del balcó de la Generalitat a favor
dels presos polítics i exiliats, com li exigia la sala
contenciosa del TSJC el
2019, malgrat que no fos
època electoral i a instància d’Impulso Ciudadano.
Així, l’expresident serà
jutjat per segona vegada

per desobediència en el cas
de la pancarta. Com que
ara no és aforat, el jutjarà
un jutjat penal i no el
TSJC, que ja el va castigar
a inhabilitació per no haver retirat la pancarta en
època electoral, com exigia
la JEC. En un comunicat,
l’expresident Torra sosté
que “la justícia espanyola
demostra un cop més la seva determinació repressiva en la defensa d’un interès polític: la unitat de l’Estat espanyol” i que “no confia ni reconeix la capacitat
d’administrar justícia dels
òrgans judicials espanyols
a Catalunya”. ■

