|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 16 DE FEBRER DEL 2022

Nacional

COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,63
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 1.819
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 334
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,63

8.877

324

Ensenyar català a les m

VOLUNTARIS El projecte Aina busca
milions de veus per fer la base de dades
que permeti portar la llengua oral a les
plataformes digitals CÀLCUL El Centre de
Supercomputació de Barcelona participa
en el projecte, que rep 3 milions d’euros
Xavi Aguilar
BARCELONA

Ara que es tendeix de manera clara cap a la comunicació verbal amb tota mena de dispositius electrònics, el govern busca voluntaris que ofereixin la
seva veu per generar el primer corpus o “diccionari
de veu” del català i establir
les bases perquè aquesta
interacció digital es pugui
fer també en català oral.
És l’objectiu del projecte
Aina, engegat pel Departament de Polítiques Digitals en col·laboració amb
el Barcelona Supercomputing Center, que enguany s’impulsarà amb
una partida de tres milions d’euros.
El projecte no aspira a
crear un assistent de veu
en català, sinó que recopila els conjunts massius de
dades i els models de la
llengua catalana per tal
que qualsevol empresa o
organització pugui utilitzar-los i desenvolupar les
seves solucions o serveis
específics. Això permetria
l’aplicació de la llengua a
traductors, assistents personals, sintetitzadors de
veu i classificadors de textos, per exemple.
La idea és ensenyar català a les màquines de manera que la ciutadania pugui relacionar-s’hi i participar en el món digital en
català al mateix nivell que
els parlants d’una llengua
global, com ara l’anglès, i
evitar, així, l’extinció digital de la llengua catalana.
Malgrat la globalització,
la responsable de la unitat
de mineria textual del Barcelona Supercomputing

Center, Marta Villegas, defensa que, en el context actual, “la tecnologia juga a
favor” de llengües minoritàries com el català. I ho
argumenta: “A Apple o
Amazon, no els costarà
gens incloure el català en
el seu catàleg d’idiomes i
fer que Siri o Alexa el parlin. No hauran de fer regles
específiques o un nou diccionari per al català. El que
necessiten són les dades,
la base. I si nosaltres l’establim, posaran el català a
tot arreu”, diu la responsable del programa.
En paral·lel a aquest
projecte, cal dir que les
grans empreses tecnològiques ja han fet alguns
moviments, amb més o
menys eficàcia, per mirar
d’implementar el català
pel seu compte. De moment, qui més ha avançat
és Google, que, gràcies al
gran volum d’usuaris que
té, ja entén el català oral,
però encara no el parla.
Quan el projecte Aina acabi, però, facilitarà l’arribada de la llengua a les empreses amb molts menys
mitjans.
Els darrers anys, el projecte Aina ja ha desenvolupat un corpus de text de
més de 1.770 milions de
paraules, reunides en 95
milions de frases. Fins i tot
s’han començat a recollir
dades de veu, a partir de
les sessions parlamentàries, que tenen una transcripció textual que permet
utilitzar-les per entrenar
la intel·ligència artificial.
A partir d’avui, però,
el govern vol accelerar
la marxa obrint la recollecció de veus a tota la
població catalanoparlant,

El vicepresident Jordi Puigneró, en
la presentació de la segona fase del
projecte Aina, ahir a la tarda a la seu
del Centre de Supercomputació de
Barcelona ■ JUANMA RAMOS

Les frases
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VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

gigabytes ocupa el corpus del
català, que encara no té veu. El
de l’anglès sí que en té i pesa
825 GB. El del castellà, 570.

1.000

Amb la feina feta fins
ara, s’ha aconseguit que la
intel·ligència artificial conegui la sintaxi de la llengua, com s’estructura. En
la nova fase, es vol que
aprofundeixi en el lèxic,
en la semàntica i en tota la
part oral. “Ja tenim l’es-

quelet. Ara el que hem de
construir és la musculatura, gràcies a un web que
permetrà que qualsevol
persona pugui ajudar l’Aina a aprendre el català”,
insisteix el vicepresident
del govern.
El corpus textual que

s’ha generat fins ara té un
pes de 10 gigabytes (GB),
res a veure amb el que ocupen els de llengües amb
una dimensió molt més
planetària i, per tant, amb
molta més facilitat per generar recursos. El corpus
de l’anglès, que ja disposa

“Nosaltres no farem
aplicacions finals, sinó
la infraestructura
perquè d’altres ho
acabin aprofitant”

“Això és un projecte
de país en un moment
de pressió sobre la
llengua i hi dedicarem
l’esforç que calgui”

Marta Villegas

Jordi Puigneró

buscant la màxima diversitat de variants i edats.
Això permetrà agilitzar el
procés: si en els darrers
tres anys s’han recollit
mil hores d’enregistrament de veu, l’objectiu és
que enguany se’n puguin
obtenir mil més.

UNITAT DE MINERIA DE TEXTOS DEL
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

Les xifres

hores d’enregistrament de
veu és l’objectiu que s’han fixat
els impulsors del projecte per a
aquest any.
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Què ha volgut dir el
conseller Elena?
Virtudes Pérez

Quan el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, anuncia
en una entrevista a Catalunya Ràdio que deixarà
d’aplicar alguns aspectes de la llei mordassa a Catalunya per no multar manifestants pacífics, no ho fa per
fer enfadar ningú, i encara menys els Mossos. Tampoc
per desobeir l’Estat, encara que en un primer moment
ho pugui semblar. Les seves paraules tenen una càrre-

àquines

ga política i una relació directa amb la prohibició de les
concentracions de Meridiana Resisteix. Vol guanyar
temps mentre les negociacions a Madrid per suavitzar
la llei o derogar-la avancen. Per això de moment els
Mossos són prudents en les seves valoracions i en les
seves crítiques. Perquè confien que molt aviat tothom entendrà què ha volgut dir el conseller Elena.

Com puc ser un
donant de veu?

FÀCIL · La recol·lecció d’enregistraments està oberta totes les edats, registres i
variants dialectals BASE · Serviran per establir els fonaments dels assistents
de veu que es desenvoluparan més endavant amb locutors professionals
X.Aguilar
BARCELONA

P

er aprendre un idioma, ja
siguis una màquina o un
humà, un dels primers passos sempre és escoltar-lo.
D’aquí que ara calguin milers d’hores d’enregistraments i diversitat
de veus per avançar en la normalització digital de la llengua. Tot seguit, algunes claus per facilitar la
participació en aquest projecte.

Jo ho puc fer?

b Sí. És un procés senzill i a
l’abast de tothom que pugui utilitzar un mòbil. Es busquen persones
de tots els gèneres, edats, varietats
dialectals i registres. L’objectiu és
obtenir uns continguts de veu
que copsin tota la riquesa
del català oral, des del més
acadèmic fins al del carrer. Actualment, el perfil
de veu majoritari a la plataforma és la d’homes
d’entre 30 i 50 anys parlants de català central.

Què necessito?
d’arxius de veu (que pesen
molt més que els de text)
té 825 GB i el del castellà,
570. “És evident que encara tenim molt camí per
recórrer”, assenyala Villegas, sense determinar a
quin volum de dades voldria arribar.
La recopilació de veus
es fa des del web projecteaina.cat, que enllaça
amb la plataforma Common Voice, de la Fundació
Mozilla. Es tracta d’una
iniciativa “per ajudar a
ensenyar a les màquines
com parlen les persones
de veritat” i que recopila i
valida veus en diferents
idiomes. Segons dades de

la mateixa fundació, el català és ara la sisena llengua
amb més hores acumulades: en té unes 1.100 d’enregistrades i 953 d’aprovades, és a dir, que han estat validades per almenys
dos usuaris més de la plataforma. Common Voice
no disposa encara de cap
registre en aranès i el govern no té intenció de potenciar-ho, almenys a curt
termini.
En canvi, el vicepresident Puigneró sí que va
reiterar la voluntat d’impulsar un assistent de veu
per complementar la prestació de serveis d’atenció
de la Generalitat. ■

b Com que la donació
de veu es fa al web Projecteaina.cat, cal tenir
un dispositiu que s’hi
connecti. Si és un ordinador, haurà de tenir
micròfon. El més senzill, però, és fer-ho des
del mòbil, que el té integrat i sempre és a
mà per fer-lo servir en
intervals molt curts.
La tauleta, lògicament, també serveix.

Com es fa?

b Al web del projecte
hi ha un botó per començar la col·laboració, que es fonamenta
en la lectura dels textos que apareixen en
pantalla. No pensin
en capítols de llibres

o fragments importants. Es tracta
de frases molt breus que es presenten agrupades de cinc en cinc. Hi
ha un botó que controla el micròfon i que s’ha de clicar abans i després de fer cadascuna de les locucions. Un cop llegides les cinc frases, es pot fer amb cinc més, tants
cops com es desitgi.

tres veus en segon pla.

Cal silenci absolut?

Em preocupen les dades

b No. La idea és que els algoritmes
d’aprenentatge automàtic siguin
capaços de manejar diversos sorolls de fons. S’accepten sons ambientals relativament forts, sempre que no impedeixin escoltar la
totalitat del text. En canvi, no seran vàlides les gravacions amb al-

I si m’equivoco?

b No hi ha cap problema, perquè
un cop llegides les cinc frases es
demana la conformitat i s’ofereix
la possibilitat de repetir-ho. A més,
els enregistraments passen altres
validacions externes.
b Les gravacions poden ser completament anònimes i també hi ha
la possibilitat de registrar-se a la
plataforma, si es vol amb un nom
fals, però indicant la variant dialectal, l’edat i el gènere per fer que
el projecte avanci més de pressa.

Vull ajudar sense llegir

b A la mateixa plataforma també hi ha la possibilitat de
col·laborar supervisant els
enregistraments que han
fet altres voluntaris. Es
tracta de comprovar amb
molta cura si el que s’ha
enregistrat és exactament el que hi ha escrit.
Cal parar especial atenció
a paraules similars com
a, en o amb i a formes
verbals fonèticament similars,com cantéssim
en comptes de cantessin. En canvi, es demana ser respectuós amb
l’àmplia varietat de pronúncies del català.

Per què Aina?

b El projecte s’ha batejat en honor d’Aina
Moll (1930-2019), filòloga menorquina que,
des de la direcció general de Política Lingüística de la Generalitat,
va ser una figura central de la normalització
del català. “Va ser la mare de la Norma i l’àvia
de l’Aina”, recorda
el vicepresident
Puigneró. ■
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El president Pere Aragonès, en la conferència que va fer dilluns coincidint amb el primer aniversari de les eleccions ■ EFE

Acaba en polèmica la crida
a la unitat independentista

a Sànchez i Puigdemont retreuen a Aragonès les referències als indults i l’exili a L’acte de Borràs a
la Meridiana arriba a la taula de coordinació entre partits a El president es reuneix avui amb Illa
Emma Ansola
BARCELONA

Les crides a la unitat que
es llancen mútuament
ERC i Junts cauen en sac
foradat. Les paraules del
president Pere Aragonès
durant la conferència de
dilluns al vespre referintse en dues ocasions als indults i una a l’exili van provocar ahir les queixes dels
màxims líders de Junts,
Carles Puigdemont i Jordi
Sànchez. Els dos líders
van voler fer la seva pròpia interpretació del discurs del president Aragonès, la qual cosa diu molt
de l’absència i el deteriorament de la comunicació
entre els principals dirigents de l’independentisme, i van continuar atiant
el foc de les relacions entre els socis de govern, i
més ara, quan s’és a les
portes d’una nova convocatòria de la taula de dià-

leg entre els governs català i espanyol.
Fins i tot, la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, va fer dilluns un intent de demanar unitat
sense retrets a les tres forces independentistes en
vista de la corrua d’inhabilitacions que també arribaran al Parlament després de la del diputat
Pau Juvillà. Tanmateix, la
seva presència en una protesta dissabte passat a la
Meridiana quan el govern
ha deixat d’autoritzar-les
després d’un any no ha
ajudat gaire a recosir la
confiança entre els partits. De fet, la portaveu de
l’executiu, Patrícia Platja,
explicava ahir que la presència de Laura Borràs en
la protesta independentista ha estat traslladada a la
taula de coordinació entre
els dos partits.
Aragonès va fer una crida a la unitat de les tres

Les frases

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

“Les paraules són
necessàries, però si els
fets no acompanyen,
les paraules no
ajuden”
Jordi Sànchez

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

“Demano també
respecte per
l’estratègia política
de l’exili”
Carles Puigdemont

PRESIDENT DE LA GENERALITAT A
L’EXILI

“El govern no ha
efectuat el viratge
polític que esperàvem
i no hi ha resolució
democràtica”
Dolors Sabater
DIPUTADA DE LA CUP

L’agenda atapeïda d’Aragonès

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

Després de la seva conferència amb motiu de l’aniversari
de les eleccions, el president
de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb la resta
de dirigents polítics. Avui mateix ho farà amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa,
i dijous, amb la dirigent dels
comuns, Jéssica Albiach.
Pròximament, també mantindrà els contactes anunciats en l’acte al MNAC amb
la resta de diputats catalans

al Congrés dels Diputats i al
Parlament Europeu per enfortir la unitat d’acció sobiranista i sacsejar un escenari
amb vista a l’esperat retorn
de la taula de diàleg. I mentre
això no passa, divendres a la
tarda es tornarà a reunir la
comissió bilateral, amb l’objectiu de tancar “els traspassos de les beques menjador,
l’ingrés mínim vital i les carreteres B-23 i B-30”. No té previst, d’altra banda, abordar

els Jocs Olímpics d’hivern
del 2030. Per la part catalana,
hi assistiran el vicepresident,
Jordi Puigneró i els consellers
Laura Vilagrà i Jaume Giró, i
la delegada a Madrid, Ester
Capella. Per part del govern
espanyol, hi ha confirmada
l’assistència de la ministra de
Política Territorial i portaveu,
Isabel Rodríguez. També es
volen abordar cessions com
la del turó de l’Home i el canal
Xerta-Sénia.

forces per enfortir el moviment amb motiu d’una
pròxima trobada de la taula de diàleg que, si bé encara no té data, s’hauria de
fer a principis d’any, tal
com va quedar acordat en
la darrera reunió. Ahir la
portaveu del govern assenyalava que encara hi ha
“marge de temps” per
complir amb allò estipulat.
Tanmateix, també l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) es va mostrar
crítica amb Aragonès i es
va desmarcar de l’estratègia, perquè no està d’acord
a negociar “concessions”
amb el govern espanyol en
el marc de la taula de diàleg sense “preparar alternatives unilaterals” en paral·lel. A través d’un comunicat, l’entitat que lidera
Elisenda Paluzie diu que
“no participarà en la unitat d’acció i de mobilització” independentista que
va plantejar Aragonès en
la conferència. “Només
amb la mobilització i la
unitat d’acció no es forçarà l’Estat a pactar un referèndum: és ingenu i ens
retorna al 2012”, va subratllar l’entitat.
L’Assemblea, com hores abans havia fet Jordi
Sànchez, també va carregar contra la lectura “errònia” que, al seu judici,
Aragonès va fer dels indults que l’executiu de Pedro Sánchez va concedir
als presos independentistes. Sànchez va relacionar l’atorgament dels indults a una suposada negociació, fet negat per la
portaveu del govern aclarint que Aragonès només
va vincular els indults a la
victòria de l’independentisme ara fa un any. L’ANC
creu que els indults “van
ser una mesura de gràcia
que no reconeix la injustícia de la sentència, i políticament han ajudat l’Estat
a donar aparença de normalització del conflicte
entre Catalunya i Espanya”. També creu que “demanar al govern espanyol
una solució a la situació de
les persones exiliades similar als indults és renunciar a un dels elements de
confrontació fins ara més
reeixits”. En aquest sentit, Puigdemont també reclama al president Aragonès “respecte per l’estratègia política de l’exili”. La
CUP tampoc va acollir positivament la conferència
d’Aragonès: “No ha fet el
viratge polític” que s’esperava i “no hi ha un escenari
de resolució democràtica”
del conflicte. ■
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Sánchez “no té data” per a
la taula i situa “al segle XX
o XIX” l’independentisme
a Es concentra en la bilateral i vol veure abans el president a La Palma a “El
referèndum divideix” a Vol la taula de catalans i que Junts entri al ‘sit and talk’
David Portabella
MADRID

El president Pere Aragonès va pronunciar dilluns
una conferència titulada
Avancem a la Sala Oval del
MNAC i fa un mes va voler
que la seva veu fos sentida
a Madrid sense el filtre
dels intermediaris i va
acudir al Club Siglo XXI,
però la resposta que ahir
va donar Pedro Sánchez al
mandatari català va ser un
viatge enrere en el temps.
“Crec –i ho dic amb tots els
respectes– que l’independentisme és una teoria política que representa el segle XX o el segle XIX. Després de la pandèmia, si
una cosa ha quedat clara
és que hem d’integrar totes les nacions en el si de la
UE per ser precisament
prou grans i prou rellevants en un ordre internacional amb actors grans i
gegants com la Xina, els
Estats Units, el Brasil, l’Índia o Rússia”, va etzibar
Sánchez durant la sessió
de control al Senat. La
Moncloa es concentra ara
en la comissió bilateral Estat-Generalitat de demà
passat a Barcelona i espera tenir el president Aragonès a la conferència de
presidents del 25 de febrer
a La Palma abans de fer
nous avenços com ara reunir la taula de diàleg. “La
taula no té data”, va afirmar la ministra portaveu,
Isabel Rodríguez.
A Madrid ha arribat el
ressò de la conferència
d’Aragonès i ahir Sánchez
va aprofitar el menú doble
al Senat –una pregunta del
senador Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) sobre la
“coartada” de la Constitució i una de Josep Lluís Cleries (Junts) sobre la taula
de diàleg– per definir el
camp de joc en què es mourà els dos anys que queden
de mandat. Per Sánchez,
“els referèndums el que
fan és dividir” i “plantejar
qüestions absolutament
binàries” sobre la identitat

Qui va ser tresorer de CDC Daniel Osàcar, i que va acabar
condemnat pel cas, en una declaració al jutjat ■ J.L

La suma que CDC
havia de pagar
pel cas Palau,
en suspens
a L’Audiència delega en un altre jutjat

la decisió de si JxCat i el PDeCAT han
de rescabalar els fons espoliats
El president Sánchez ahir en la sessió de control al govern al Senat ■ KIKO HUESCA / EFE

Les frases

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

“El diàleg avança. No
pot ser que [Junts] ens
reprotxin allò del ‘sit
and talk’ i els que hi
faltin siguin vostès”

“Si ens vol a la taula
no ens digui el nom de
qui hi ha de ser. Ni la
llibertat de triar-los,
quina vergonya!”

“No cal la valentia
que es reclama
perquè dialoguem per
convicció i la taula es
reunirà. No té data”

Pedro Sánchez

Josep Lluís Cleries

Isabel Rodríguez

quan són “qüestions molt
més complexes i que afecten la convivència”. Sánchez va invocar el 2017 per
lloar que amb ell s’ha passat “del conflicte permanent al diàleg constant” i
“s’han superat traumes”, i
citava dades del CEO per
avalar que si el 2018 la relació entre el govern d’Espanya i el de Catalunya era la
primera preocupació del
31% dels enquestats, avui
ho és només del 16%.

la taula de diàleg entre catalans.” Aprofitant que
Cleries citava les paraules
d’Aragonès al MNAC, Sánchez va diferenciar entre
ERC i el cas de Junts: “El
que no pot ser és que ens
reprotxin allò del sit and
talk i, quan convoquem la
taula de diàleg, els que hi
faltin són vostès.”

Cleries denunciava el vet a
noms de Junts: “Si vol que
seguem a la taula no ens
digui el nom i cognom dels
que hi han de seure. No tenim ni la llibertat de triar
els que hi seuen, quina vergonya, senyor Sánchez!”
A La Moncloa, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va recitar l’ordre del
dia de la bilateral de divendres –beques, justícia i ingrés mínim– i va recordar
a Aragonès que “no cal la
valentia que es reclama”.
“Dialoguem per convicció”, va dir. La taula, això
sí, “no té data” ni en tindrà
abans de saber si Aragonès va a La Palma, una assistència que La Moncloa
dona per descomptada. ■

PRESIDENT ESPANYOL

“Taula entre catalans”
Si bé fonts de La Moncloa
lloen que Aragonès parli
d’obrir un diàleg intern,
Sánchez va posar deures
en públic a Aragonès:
“Sempre he trobat a faltar

PORTAVEU DE JUNTS AL SENAT

“La taula de Porrera”
Després de denunciar la
democràcia “defectuosa”
–segons The Economist– i
d’ironitzar davant Sánchez que la taula de diàleg
sembla “la taula de Porrera” –“vagi a Porrera i que li
ensenyin la taula i li expliquin el misteri de per què
es movia sola”, va reblar–,

MINISTRA PORTAVEU

Redacció
BARCELONA

La secció desena de l’Audiència de Barcelona s’ha
declarat no competent per
resoldre si el PDeCAT i
JxCat han de pagar els 6,6
milions decomissats a
CDC en la sentència per
l’espoli del Palau de la Música, després que el Tribunal Suprem hagi resolt que
les finques embargades en
el seu dia a l’extinta formació han de ser per als seus
creditors. A la pràctica això suposa que l’execució
d’aquesta responsabilitat
civil queda paralitzada en
espera del que pugui dir un
jutjat mercantil, una circumstància que no fa res
més que dilatar encara
més un procés judicial que
no ha estat precisament
curt.
La sentència del cas,
que el Suprem va confirmar l’abril del 2020, va
condemnar entre d’altres
l’extresorer de CDC Daniel
Osàcar i va ordenar el decomís dels 6,6 milions d’euros que el partit va cobrar
en comissions il·legals de la
constructora Ferrovial a
través del Palau. Una vega-

da la resolució va ser ferma, l’Audiència de Barcelona va obrir una peça per
executar les indemnitzacions fixades, un procés
que transcorre en paral·lel
al concurs de creditors que
CDC va presentar de manera voluntària davant el
jutjat mercantil número 9
de Barcelona dos mesos
després de la seva condemna per l’espoli. En tots dos
procediments hi havia en
disputa què acabava passant amb les 22 seus que es
van embargar a la formació per l’afer del Palau, amb
la finalitat que en un futur
es pogués rescabalar l’entitat cultural i Hisenda per
l’espoli. Ara, però, el Suprem ha resolt que aquests
béns s’integrin en la massa
concursal per pagar els
creditors de l’antiga Convergència. En aquest escenari, el Palau de la Música
ara només podrà reclamar
el deute a CDC a través del
concurs de creditors obert
al jutjat mercantil 9 de Barcelona o plantejar que el
PDeCAT i JxCat se’n facin
càrrec com a partits políticament hereus, una qüestió que ara haurà de dilucidar un altre jutjat. ■
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La recusació contra Llarena
per “parcialitat” és rebutjada

a El recurs va ser presentat per Puigdemont arran de l’homenatge d’una entitat espanyolista al
magistrat a Els intents de l’exili per censurar altres jutges del Suprem tampoc fructifiquen
Redacció
BARCELONA

El magistrat del Tribunal
Suprem Julián Sánchez
Melgar ha desestimat la
recusació plantejada per
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
i els antics consellers a
l’exili Clara Ponsatí, Lluís
Puig i Toni Comín contra
el magistrat Pablo Llarena, per la seva suposada
“parcialitat” en les causes
que va instruir arran del
procés sobiranista. Per
sustentar els seus al·legats, els polítics independentistes afirmaven que la
neutralitat exigible a Llarena va quedar en qüestió
després que el novembre
de l’any passat rebés un
premi de la Fundación Villacisneros, una entitat
amb un marcat deix espanyolista, com a reconeixement a la seva tasca en
aquest embat judicial. En
la mateixa línia, Puigdemont i els quatre exconsellers també sol·licitaven la
recusació del president de

El jutge Pablo Llarena, durant un acte d’entrega de despatxos a una promoció de jutges el 2018 a Barcelona ■ J. LOSADA

la sala penal del Suprem,
Manuel Marchena, i de
tres magistrats més que
van formar part del tribunal que va dictar la sentència contra els presos polítics, així com del mateix
jutge Sánchez Melgar com
a instructor d’aquest incident, atès que, anterior-

ment, havia estat fiscal general de l’Estat i, per tant,
va participar directament
en la direcció del ministeri
públic en aquesta causa
especial. Uns recursos
que, com l’anterior, també
han estat rebutjats de ple.
En la seva interlocutòria, en què es desestimen

totes les recusacions, Sánchez Melgar nega la tesi
que Llarena hagués perdut la seva imparcialitat
per haver acceptat la distinció de la Fundació Villacisneros, i hi afegeix que
l’escrit presentat per la defensa de Puigdemont és
un “totum revolutum” en

què no s’explica quin és
l’interès personal, directe
o indirecte, que podria tenir el recusat pel simple fet
d’haver acceptat un premi. “La recusació s’ha de
basar en una actuació pròpia del magistrat, no en
aquella que un tercer li
atribueixi”, sosté el jutge,

“No multem per
manifestació
pacífica”
a Els Mossos

responen a Elena que
hi són “per complir i
fer complir la llei”

V.P.
BARCELONA

La voluntat del conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, de fer una aplicació
més garantista de la llei
mordassa, com a mínim
en el cas de manifestacions pacífiques, ha estat
rebuda pels sindicats dels
Mossos amb prudència.
Estan en espera de veure
en què es concreta aques-

ta decisió i com els pot
afectar en cada cas. Mentre esperen ordres concretes del conseller, més enllà
d’un anunci en una emissora de ràdio, el que sí que
recorden, com destaca el
portaveu del Sindicat de
Policies de Catalunya, David Miquel, és que “la policia hi és per complir i
fer complir la llei”. I que,
en tot cas, la decisió que
pren l’agent depèn de cada
cas concret i, per tant, “no
es pot prendre des d’un
despatx sense saber què
està passant”.
Miquel assegura que
“no hi ha cap policia que de

Un grup de persones es manifesten a la Meridiana dilluns al vespre ■ ORIOL DURAN

manera voluntària vulneri
drets fonamentals i que,
si això passés, que hi pot
haver algun cas, no hi ha
professió més fiscalitzada”. I recorda que fa anys
que estan demanant al Departament d’Interior que
doti els agents de càmeres

unipersonals “que puguin
gravar totes les actuacions, com passa a la resta
d’Europa”.
Miquel, que no vol entrar a valorar les motivacions polítiques que pugui
tenir el conseller, diu que
si reben una ordre que no

s’ajusta a la llei, tenen
l’obligació de no complirla. “El que no poden fer
és donar directrius polítiques que vagin en contra
de la legislació vigent”,
subratlla.
Per la seva banda, la
portaveu del Sindicat Au-

que també considera que
l’expresident, Ponsatí, Comín i Puig han fet un ús
abusiu i indiscriminat del
mecanisme de les recusacions, fins al punt d’haver-les plantejat contra
“tots els magistrats que
van apareixent en la peça
oberta a aquest efecte, i
en cadena”.
Defectes de forma
Per reblar el clau, Sánchez
Melgar també afirma que
els recursos tenen defectes
formals. Com a exemple,
cita que la llei exigeix la
presentació d’un poder especial per a plets per identificar el jutge o tribunal
concret concernit i, en
aquest cas, lluny de ser un
poder “especial”, és més
aviat “general”, ja que inclou una llista amb dotze
magistrats del Constitucional, 58 del Suprem i el
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així mateix, també
troba la recusació extemporània per haver-se presentat gairebé un mes després del lliurament del premi a Llarena, i hi afegeix
que el Suprem ja s’ha pronunciat sobre l’absència de
capacitat de recusar de les
persones que estan en situació legal de rebel·lia, perquè, destaca, si no volen
enfrontar-se a un procés
penal, “encara menys poden plantejar en aquesta situació qüestions formals
sobre el procés del qual no
volen participar”. ■

tònom de Policia SAP-Fenol, Imma Viudes, va dir
que preferia esperar “a
veure com es desenvolupa
el tema i quins són els problemes que poden sorgir al
carrer”.
Això sí, en el mateix sentit que Miquel, va assenyalar que “la llei és aquesta, i
mentre no es derogui no es
pot dir que no es complirà”.
I va voler aclarir que els
Mossos no sancionen ningú pel fet de manifestar-se
pacíficament. “Si sancionem, és perquè la manifestació no ha estat autoritzada”, aclareix.
Precisament ahir, l’endemà de les declaracions
d’Elena i que el Consell
d’Europa recomanés modificar alguns articles de la
llei, el Congrés dels Diputats va reprendre els treballs per a la reforma. La
derogació era una de les
promeses electorals del
PSOE-Unides Podem que
no s’ha complert. ■
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El Suprem avala
la retirada de
l’escó a Juvillà

a L’alt tribunal recorre als mateixos arguments que va fer

servir per inhabilitar el president Quim Torra
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem (TS)
ha rebutjat suspendre cautelarment l’acord de la
Junta Electoral Central
(JEC) que va deixar sense
efecte la credencial com a
diputat del Parlament de
Catalunya de Pau Juvillà,
membre de la CUP inhabilitat per no haver despenjat uns llaços grocs en període electoral. La sala
contenciosa administrativa de l’alt tribunal considera que els al·legats de Juvillà en la seva petició
d’aquesta mesura cautelar
són “genèrics i allunyats
de l’examen dels acords”
de la Junta Electoral. No
veu per això raons per canviar el criteri que ja va fixar
en casos anteriors en què
la Junta va aplicar també
la causa d’“inelegibilitat

La frase

—————————————————————————————————

“No ens ha sorprès
[la decisió del Tribunal
Suprem], però això no
vol dir que sigui
normal”
Xavier Pellicer
DIPUTAT DE LA CUP

sobrevinguda”, com va
passar amb l’expresident
de la Generalitat Quim
Torra.
La JEC va estimar que
concorria en Juvillà “causa
d’inelegibilitat sobrevinguda” en haver estat condemnat en sentència no
ferma pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a una multa i a una pena d’inhabilitació especial
durant sis mesos per a l’exercici de càrrecs públics en
qualsevol àmbit, per un de-

“El govern m’ho
ha posat més
difícil encara”
a Hasél compleix

avui un any de presó
carregant també
contra ERC i JxCat

Redacció
BARCELONA

El raper Pablo Hasél compleix aquest dimecres un
any a la presó, després de
ser detingut pels Mossos el
16 de febrer de 2021 al
rectorat de la Universitat
de Lleida (UdL) i traslladat per ordre judicial al
Centre Penitenciari de Ponent. En una entrevista a
l’ACN, Hasél carrega con-

Pablo Hasél, el dia que va
ser detingut, avui fa un any
■ ACN

licte de desobediència. Davant del seu recurs contenciós administratiu, el Suprem es limita a reproduir
els arguments que ja va exposar en el passat quan va
rebutjar suspendre cautelarment l’acord de la JEC o
quan va confirmar la retirada de l’acta a Torra, condemnat també per desobediència per no haver retirat llaços grocs. Segons indica ara la sala, la JEC ha
seguit el seu criteri i no hi
ha raons per canviar-ho.
Les reaccions de la CUP
no es van fer esperar. El diputat Xavier Pellicer va
carregar contra la decisió
del TS i va criticar “la situació anòmala que diu molt
de la falta d’elements democràtics” del cas que
afecta Juvillà. “No ens ha
sorprès, però això no vol
dir que sigui normal”, va
subratllar. ■

tra l’Estat i Podem, però
també contra ERC, JxCat.
Hasél assegura que membres de les dues formacions l’han visitat al centre
penitenciari amb la promesa d’ajudar-lo. “Però a
la presó, controlada per
ells, m’ho han posat encara més difícil”, assegura
després de manifestar que
“és intolerable” que en una
presó gestionada per la
Generalitat se li vulgui fer
“un rentat de cervell”.
També explica que si ha
renunciat al programa de
tractament penitenciari
és perquè l’únic que vol és
el penediment, “l’objectiu
de la repressió”, diu. Per
això remarca que no vol
trair els seus principis ni la
causa per un indult i considera “intolerable” i assegura que no es penedeix de
no haver marxat a l’exili.
“La denúncia des de l’exili
és útil, però des d’aquí
també és molt necessària”, diu. ■

Pau Juvillà, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, al mes de gener ■ EFE
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