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A la taula de diàleg lidera-
da per Pere Aragonès no hi
ha confirmada encara la
presència del president es-
panyol, Pedro Sánchez,
que va fent la viu-viu per
allargar la incògnita sobre
la seva assistència al fò-
rum, que s’ha de celebrar a
Barcelona la setmana se-
güent a la diada nacional.
Ahir mateix, el ministre
de Presidència, Félix Bola-
ños, deia que encara és
aviat per dir si el president
espanyol vindrà o no, com
sí que hi va ser quan la de-

legació catalana estava en-
capçalada pel president
Quim Torra. “Els equips
estan treballant”, es va li-
mitar a explicar en una en-
trevista a la SER.

No només hi ha pen-
dent saber si Sánchez es
digna a acudir a la reunió.
Tampoc no se sap a hores
d’ara qui integrarà la part
catalana, ni la data exacta
de la trobada, ni l’ordre del
dia, per bé que la banda ca-
talana veu ineludible abor-
dar l’autodeterminació i la
fi de la repressió.

Ni en la conferència de
dimecres a la Casa Amèri-
ca de Madrid ni tampoc

ahir a Guadalajara, Sán-
chez va referir-se a la car-
peta catalana, i qui dia
passa, any empeny. El que
sí que arriba públicament
per part espanyola és que
La Moncloa ha decidit
aparcar ad calendas grae-
cas la reforma dels delic-
tes de sedició i rebel·lió del
Codi Penal. En aquest sen-
tit, l’independentisme vol
treure Sánchez del cofois-
me per haver indultat els
presos polítics, tenint en
compte que hi ha més de
3.000 represaliats.

Un dels indultats, el
president d’ERC, Oriol
Junqueras, va sortir ahir

en defensa de la taula de
negociació, que veu com
“l’única manera d’obtenir
el reconeixement interna-
cional, que és imprescindi-
ble per fer la independèn-
cia”. Des de Ginebra, on
viu exiliada la secretària
general dels republicans,

Marta Rovira, i on es va re-
unir ahir la plana major
del partit, inclòs el presi-
dent de la Generalitat, Pe-
re Aragonès –que hi va ar-
ribar més tard a causa de
la gestió derivada dels ai-
guats a les Terres de
l’Ebre–, Junqueras va ins-

tar l’independentisme,
sense esmentar directa-
ment Junts per Catalu-
nya, a posar “totes les ga-
nes” en aquesta taula.

El líder d’ERC no va
confirmar si ell mateix for-
marà part de la delegació
catalana. ■

a Junqueras anima l’independentisme a posar “totes les
ganes” en la defensa de la negociació entre els dos governs
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Sánchez es resisteix
a confirmar la seva
presència a la taula

Junqueras, Rovira, Vilagrà i Torrent, ahir a Ginebra ■ ACN

La mesa del Parlament ha
acordat per majoria, a pro-
posta de la presidenta, Laura
Borràs, d’atorgar la medalla
d’honor de la institució en la
categoria d’or a les víctimes
de la repressió i als col·lectius
jurídics que les defensen.
L’acte de lliurament de la mà-
xima distinció de la cambra
es farà en el marc del actes
de la Diada, el dia 10. Poste-
riorment, la medalla d’honor
serà dipositada per primera
vegada, excepcionalment, al
Museu d’Història de Catalu-
nya, on, d’aquesta manera,
“es farà present un episodi
que ja és indiscutiblement
història viva del país”.

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

Medalla d’honor
a les víctimes
de la repressió
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El jutge del cas Volhov –so-
bre un suposat finança-
ment il·legal de l’indepen-
dentisme català i de la casa
de l’expresident Puigde-
mont a Waterloo– ha orde-
nat a la Guàrdia Civil que
investigui si una suposada
operació de venda de pe-
troli entre Rússia i la Xina
és “una pantalla per a al-
gun finançament il·legal
d’un partit polític”, tot i
que el fiscal s’hi ha mostrat
en contra. Aquesta sospita
va aparèixer a partir de la
investigació del mòbil de
Josep Lluís Alay, director
de l’oficina del president
Puigdemont, detingut l’oc-

tubre passat amb una de-
sena més de persones, tot i
que ell va quedar en lliber-
tat provisional en acabar
els escorcolls i la retenció
dels seus aparells.

Aquesta informació,
avançada amb detall pel
diari El Periódico, es co-
neix ara ja que era una pe-
ça sota secret de sumari,
que es va aixecar parcial-
ment ahir. En concret, el
titular del jutjat d’instruc-
ció 1 de Barcelona, Joa-
quín Aguirre, sosté que
una empresa russa va ven-
dre a una altra de xinesa
petroli, i que Alay es va en-
creuar missatges amb
Aleksander Dmitrenko,
“en què mostraven tots
dos una gran alegria per la

culminació de la venda”. El
magistrat hi afegeix que
aquest cas “té similituds
amb una operació de Rús-
sia a favor d’una empresa
vinculada al polític italià
Matteo Salvini, com va pu-
blicar la BBC”, de finança-
ment il·legal d’un partit. La
Guàrdia Civil, a més, va in-
formar el jutge que el go-
vern espanyol va denegar
la nacionalitat espanyola
per residència a Dmitren-
ko, que fa anys que viu a
Catalunya. Amb tot això, el
jutge conclou que “l’opera-
ció és sumament sospitosa
i cal investigar-la i saber si
els diners d’aquella venda
van arribar a España”.

La vinculació d’un possi-
ble finançament o suport

rus a la causa catalana sor-
geix en el cas Volhov quan
es troba a l’empresari vin-
culat a CDC Víctor Terra-
dellas un àudio (enregis-
trat el maig del 2018, que
va guardar i que troben el
2020) d’una conversa al
mòbil amb els també inves-
tigats David Madí, exdiri-
gent de CDC, i l’exconseller
d’ERC Xavier Vendrell, en
què sosté que des de Rús-
sia s’enviaria 10.000 sol-
dats russos pel procés in-
dependentista l’octubre
del 2017, malgrat que Ma-
dí i Vendrell es mostren in-
crèduls. No hi ha cap con-
versa de Terradellas amb
l’expresident Puigdemont,
a qui va perseguir sense
èxit. Terradellas era inves-

tigat per suposades sub-
vencions irregulars a ONG
properes a Convergència
des de la Diputació de Bar-
celona i l’àudio del seu mò-
bil va donar peu al cas Vol-
hov , amb distintes peces.

El fiscal anticorrupció
Fernando Maldonado s’ha
mostrat en contra de la no-
va investigació en conside-
rar que no són dades deter-
minants i que s’està con-
vertint en una investigació
prospectiva, a la cerca de
possibles fets delictius, se-
gons fonts judicials.

No és la primera vegada
que el fiscal retopa el jutge.
En el cas de la Diputació,
considerava que calia in-
vestigar més els indicis
contra el diputat de Junts

El jutge del Volhov furga en la
trama russa i el fiscal el retopa
a Fa investigar a la Guàrdia Civil si hi ha “finançament il·legal d’un partit” arran d’unes converses d’Alay
a “S’han vulnerat drets” dels investigats derivats a l’Audiencia Nacional pel Tsunami, segons el fiscal

Mayte Piulachs
BARCELONA
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Francesc Dalmases abans
d’elevar-ho al TSJC, com
aquest tribunal li ha indi-
cat aquest estiu.

El fiscal també ha mani-
festat que “s’ha vulnerat el
dret a tutela judicial efecti-
va” als set investigats del
Volhov, que el jutge ha deri-
vat al de l’Audiencia Nacio-
nal, el qual li va reclamar
perquè investiga el Tsuna-
mi Democràtic en secret
des de fa dos anys. El fiscal
comparteix el raonament
de la penalista Marina Roig,
que ha presentat un recurs
a l’Audiència de Barcelona
contra el trasllat de la seva
investigada a Madrid. Roig
hi exposa que la seva defen-
sada, Marta Molina, profes-
sora i exregidora d’ERC,
només va participar en ma-
nifestacions del Tsunami i
és acusada de desordres
públics, delicte –recorda–
que no és competència de
l’Audiencia Nacional. El fis-
cal sosté que ni el jutge
Aguirre ni el jutge Manuel
García Castellón “no han
exposat fonaments bàsics
ni fàctics ni jurídics” per
dur els investigats a Ma-
drid, i demana que es faci
una nova resolució. ■

Josep Lluís Alay,
director de l’oficina
del president
Puigdemont ■ JOSEP
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L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) ha decidit
canviar d’emplaçament
l’escenari de l’Onze de Se-
tembre i traslladar-lo del
parc de la Ciutadella, on hi
ha el Parlament, a davant
de l’estació de França per
“l’increment de l’assistèn-
cia prevista” inicialment.
Així ho va comunicar l’en-
titat independentista ahir
després d’una reunió amb
els departaments d’Inte-
rior i de Salut de la Gene-
ralitat per garantir la se-
guretat i la mobilitat.

Les parts han convin-
gut que l’amplada de les

portes d’accés al parc difi-
cultarien una entrada or-
denada de la multitud. Tot
i això, la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelo-
na es comprometen a
mantenir obert el parc.

El recorregut es man-
tindrà com estava previst.
No serà una concentració,
sinó una marxa, que parti-
rà de la sensible plaça
d’Urquinaona a les simbò-
liques 17.14 hores i cami-
narà per la via Laietana,
girarà pel passeig d’Isabel
II i continuarà per l’avin-
guda del Marquès de l’Ar-
gentera fins a l’estació, on
tindrà lloc l’acte polític.

L’organització s’encar-
regarà de distribuir els
manifestants al llarg del
traçat per tal que no es
concentri tothom en un
mateix punt. De moment
no ha transcendit el nom-
bre d’autocars que es diri-
giran a Barcelona.

“L’Onze de Setembre
vol tornar a situar la inde-
pendència al centre del de-
bat polític i empènyer els
partits i les institucions a
fer-la efectiva”, va assegu-
rar ahir l’ANC en un comu-
nicat. ■

a La manifestació no acabarà a la porta del Parlament,
però el parc de la Ciutadella romandrà obert al públic

L’ANC trasllada davant
de l’estació de França
l’escenari de la Diada

Emili Bella
BARCELONA

Presentació de la samarreta de la Diada, al juliol, durant
un tall de la Meridiana ■ JUANMA RAMOS
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