|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 24 DE FEBRER DEL 2022

Nacional

COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis
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Dada anterior: 0,75
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 7.559
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
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Dada anterior: 255
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un màxim de 300 malalts
greus
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Aragonès no
veu útil anar
a La Palma

5.159
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El president
Aragonès,
ahir, durant
el ple ■ ORIOL
DURAN

NO · La Generalitat va intentar modificar l’ordre del dia de la
conferència de presidents i que les decisions no fossin d’obligat
compliment FARSA · Junts qualifica d’engany la bilateral REI · La
CUP troba incoherent que el cap de l’executiu sopi amb Felip VI
Emili Bella
BARCELONA

La conferència de presidents autonòmics de demà passat no és un instrument útil per defensar els
interessos dels catalans,
segons el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, que no acudirà a la
convocatòria de La Palma
(Canàries). El cap de govern va revelar ahir durant la sessió de control al
Parlament els detalls dels
intents infructuosos per
part catalana d’incloure
diverses qüestions en l’ordre del dia i fins i tot de modificar l’instrument perquè esdevingui de coordinació i que les decisions
que s’hi anunciïn no siguin
d’obligat compliment, per
no trepitjar competències
del govern.
En les reunions preparatòries, en què sí que va
participar la consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, la Generalitat va intentar que s’hi incloguessin, per exemple, els criteris de repartiment dels
fons europeus i l’ingrés mínim vital, però va rebre un
no com a resposta.
Aragonès tampoc no
combrega amb el funcionament d’aquestes reunions, amb intervencions de cinc minuts sense
dret a rèplica. “Valoració
de la situació de la covid,
valoració!, cinc minuts

per cap, vinga, 17, i al final
és igual el que hagis dit.
Aquesta és la meva experiència de les participacions telemàtiques que he
tingut”, va explicar Aragonès. “Acords sobre fons
europeus? No, valoració.
És a dir, torn de paraules
sense cap tipus d’acord.
Per tant, no és útil per defensar els interessos dels
ciutadans de Catalunya.
Al final no s’arriba a cap
acord perquè no hi ha una
negociació darrere”, va reblar.
El PSC, Ciutadans i el
PP van retreure a Aragonès que hi deixi la cadira
buida. El president va insistir que la seva participació en conferències extraordinàries de caràcter telemàtic en ocasió de la
pandèmia, igual que en el
cas del president Quim
Torra, quan l’actual cap de
l’oposició, el socialista Salvador Illa, era ministre de
Sanitat, li va servir per
constatar-hi que les decisions estan preses d’entrada i que el debat no serveix
per modificar-les. “No hi
haurà cap acord en la conferència de presidents sobre fons europeus”, va vaticinar.
També va acusar el president espanyol, Pedro
Sánchez, de no utilitzar
com correspon els organismes multilaterals. Dimarts la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va as-

segurar que la conferència
de La Palma cerca més
una fotografia que acords.
D’altra banda, Aragonès va replicar a Illa que ni
l’Estatut ni la Constitució
no preveuen tals conferències de presidents i que
no té cap obligació d’acudir-hi, però que, en canvi,
a la carta catalana sí que hi
figura la comissió bilateral
Estat-Generalitat: “Que ja
veiem els resultats que ha
tingut.”
Justament, el cap de files de Junts per Catalunya, Albert Batet, va constatar
la
migradesa
d’acords assolits en la darrera reunió de la bilateral,
amb el traspàs de l’observatori del Turó de l’Home
que ja va fer fa 12 anys José Luis Rodríguez Zapatero a José Montilla. “La comissió bilateral va ser un
autèntic engany”, va resoldre, en un retret que ben
bé anava adreçat tant als
socialistes com al president. “Ara mateix no estem en un procés de negociació, estem en un procés
de negació. El PSOE i Podem ens neguen la voluntat de ser i de fer com a nació”, va afegir-hi Batet.
Aragonès va reiterar
que la reunió va ser “de mínims”, amb un balanç insuficient per manca de voluntat de la part espanyola, que va córrer a qualificar d’històrica en un “excés d’entusiasme per in-

Les frases

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

“L’Estatut no preveu
la conferència de
presidents; preveu la
comissió bilateral, que ja
en veiem els resultats”

“No hi ha comissió
bilateral que valgui si no
hi ha voluntat perquè
Catalunya gestioni
els propis recursos”

“Quin sentit té que no
vagi a la conferència i en
canvi sopi amb l’actual
representant de la
monarquia corrupta”

Pere Aragonès

Albert Batet

Dolors Sabater

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL GRUP DE JXCAT

PRESIDENTA DEL GRUP DE LA CUP

tentar maquillar-ne el resultat”. El president va recordar a Batet que el conjunt del govern, és a dir,
també els consellers de
JxCat, sabia de l’abast
d’aquesta reunió i que tot i
així la Generalitat va decidir que era important
anar-hi, primer, per recollir-ne els fruits, encara
que fossin minsos, i, segon, per evidenciar l’escassa voluntat d’avançar

del govern de socialistes,
podemites i comuns.
Al seu torn, la diputada
de la CUP Dolors Sabater
va qualificar la bilateral
d’una “taula de repartiment d’engrunes” i va
qüestionar el sentit que
Aragonès no vagi a la conferència de presidents de
La Palma divendres i en
canvi sopi amb el rei espanyol diumenge, en el marc
de la inauguració del Mobi-

le World Congress. El president va adduir el potencial tecnològic que representa el congrés per a
l’economia catalana i va
rebutjar condicionar la seva agenda per la presència
de Felip VI: “No faré que
un monarca que no ha escollit ningú desplaci el legítim representant de la ciutadania de Catalunya escollit en aquest Parlament.” ■
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L’APUNT

El dret i deure que
el català no té
Xavier Miró

L’informe sobre la llengua constata la judicialització.
Una judicialització que oficialitza la sentència estatutària del 2010, una sentència que avala l’estratègia política i mediàtica del Madrid-estat, que de feia temps
havia situat el català en el punt de mira. El “Pujol,
enano, habla castellano”, la inventada persecució del
castellà, l’objectiu d’“espanyolitzar” els alumnes, etc.

L’informe apunta totes les restriccions al català –en la
jurisprudència, l’escola, l’administració de l’Estat, la
UE–. També el fet sovint oblidat que la Constitució
consagra el castellà llengua de l’Estat, que tots els espanyols tenen el deure de saber i el dret d’usar. La resta de llengües són cooficials a casa seva, però res se’n
diu del deure de saber-les ni del dret d’usar-les.

Representants de la PAH van presenciar el debat i la votació de la llei contra els desnonaments des de la cambra ■ ACN

Aprovades les lleis per
avalar els alts càrrecs i per
l’emergència d’habitatge
a L’ICF avalarà els diners que el Tribunal de Comptes exigeix pel 9-N i l’1-O a La

llei contra desnonaments obliga els grans tenidors a renovar el lloguer social
Xavier Miró
BARCELONA

Aragonès s’explicarà pels Mossos

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

Compareixença pels Mossos

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

El ple del Parlament va aprovar ahir per unanimitat a instàncies d’En Comú Podem
demanar la compareixença
del president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè
doni explicacions sobre els
canvis a la direcció dels Mossos d’Esquadra. El govern va
apartar al desembre el major
Josep Lluís Trapero de la màxima direcció, així com l’intendent Toni Rodríguez de la
Comissaria General d’Investigació Criminal, que va liderar,
en part, les indagacions relatives a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller d’Interior Miquel
Buch. El portaveu dels comuns, David Cid, va assegurar que les explicacions dona-

des fins ara per l’executiu “no
quadren per enlloc”, mentre
que el diputat del PSC i exconseller d’Interior Ramon
Espadaler va acusar el govern
d’estar “a un pas” de convertir-se en “el primer problema
del cos dels Mossos a força
de decisions erràtiques que
no són capaços d’explicar”.
Per la seva banda, el diputat d’ERC Chakir El Homrani
va defensar les decisions del
Departament de Joan Ignasi
Elena i va afirmar que els canvis a la direcció responen a
una “voluntat de transformació” que feminitza la direcció
policial. A final del mes passat
ja va comparèixer a la cambra
el conseller per donar explicacions sobre els canvis.

El Parlament va aprovar
ahir, amb els vots del PSC,
ERC, Junts, CUP i En Comú Podem, les lleis per
avalar els alts càrrecs de la
Generalitat als quals el Tribunal de Comptes exigeix
5,4 milions, i d’emergència en l’habitatge, coneguda com la llei contra els
desnonaments. La nova
llei del fons complementari de riscos es dotarà amb
10 milions, que gestionarà
de moment l’Institut Català de Finances per cobrir
els diners que el Tribunal
de Comptes demana a títol
personal als exdirigents i
exalts càrrecs imputats
pel 9-N i l’1-O.
Després que el Consell
de Garanties Estatutàries
recomanés tramitar com a
projecte de llei el decret
aprovat pel govern i validat
pel Parlament per crear el

El president Pere Aragonès
compareixerà al Parlament
per explicar els canvis en la
direcció dels Mossos, que
han suposat, entre altres coses, el relleu del major Trapero i que han estat interpretats
per l’oposició com una purga

política. El Parlament aprovava ahir per unanimitat la
compareixença del president
per explicar els motius dels
relleus, encara que els grups
del govern han recordat que
ja va comparèixer el conseller
d’Interior per fer el mateix.

fons, la iniciativa es convertia ahir en llei per
l’aprovació de la cambra.
El text estableix una “obligació de retorn” dels diners en cas que hi hagi una
condemna “ferma” un cop
esgotades totes les vies jurisdiccionals d’impugnació, una redacció que obre
la porta a esperar la resolució dels tribunals europeus.
D’altra banda, la llei
contra els desnonaments
recupera mesures tombades pel Tribunal Constitu-

cional, que va considerar
que no es podien aprovar
per decret llei pel fet de ser
“coercitives”, per exemple
l’obligació dels grans tenidors d’habitatges a oferir
un lloguer social als inquilins amb pocs recursos.
Amb el suport de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), representants de la qual van celebrar l’aprovació des de la
cambra, la llei obliga grans
tenidors a renovar el lloguer social en el cas que siguin bancs o fons d’inver-

sió, o bé si els propietaris
de l’immoble han quedat
sense títol per una execució hipotecària o demanda
de desnonament.
La Generalitat, llogatera
Pel que fa als grans tenidors que no siguin bancs
ni fons d’inversió –els particulars que tinguin més
de 15 immobles i les persones jurídiques que en tinguin més de 10 segons la
nova llei– podran demanar a la Generalitat que els
llogui un habitatge on hi
hagi una família amb risc
d’exclusió.
El govern de la Generalitat pagarà el lloguer al
preu de protecció oficial a
través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i oferirà als inquilins un lloguer social. L’agència podrà pagar el lloguer de les
famílies o bé amb ajuts o
bé esdevenint el titular de
l’arrendament. ■
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Un guàrdia civil, a judici per
assetjar una víctima de l’1-O
a Quatre persones hauran de respondre a les acusacions d’un delicte d’odi per haver vexat Marta
Torrecilla a través de les xarxes a La dona va ser lesionada als dits al col·legi Pau Claris de Barcelona
Jordi Panyella
BARCELONA

La maldat de les xarxes socials contra Marta Torrecilla, una de les víctimes de
l’1 d’octubre del 2017,
amaga entre els seus responsables un agent del cos
de la Guàrdia Civil. Aquest
número de La Benemérita
és una de les quatre persones que el 7 de març seurà
al banc dels acusats de la
secció 2a de l’Audiència de
Barcelona per afrontar un
judici on se’ls demanarà
responsabilitat per la comissió dels delictes d’odi i
amenaces agreujades per
motius de discriminació.
La pel·lícula dels fets arrenca el matí del dia del referèndum per l’autodeterminació a l’escola Pau Clarís, situada al passeig Lluís
Companys de Barcelona.
Allí, Marta Torrecilla va
ser brutalment agredida
pels agents de la Policía
Nacional que s’hi van desplaçar. De fet, en aquest
col·legi, s’hi van viure unes
de les escenes de violència
més bèsties d’aquells dies,
amb agents de policies saltant des de dalt de tot
d’una escala sobre persones que hi havia assegudes, als seus peus, en una
actitud del tot pacífica.
A la Marta, se la va arrossegar escales avall, tocant-li els pits, i torçant-li
els dits de la mà esquerra,

La Marta votant l’1 d’octubre amb la mà embenada després de rebre assistència mèdica per la lesió als dits ■ ARXIU M.T.

fins a provocar-li una lesió
que va necessitar atenció
mèdica. La dona va denunciar el seu cas aquell mateix dia i ràpidament es va
fer viral a través de les xarxes socials.
La difusió de les lesions
va fer que, des de col·lectius contraris a la independència de Catalunya,
s’acarnissessin amb Torrecilla, a la qual van turmentar amb 7.800 missatges de WhatsApp, 315
trucades al seu telèfon i
791 missatges de text,

La maternitat per oblidar l’angoixa i el patiment

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

Si els càlculs del metge no fallen, Marta Torrecilla serà mare per primer cop el dia 11 del
mes de març, tot just quatre
dies després que es dugui a
terme el judici contra els quatre acusats d’assetjar-la. Torrecilla serà mare a la plana de
Vic, on va anar a viure fugint
de Barcelona, una ciutat que
se li havia fet angoixant arran
del setge a què havia estat
sotmesa després de fer pú-

blic el seu cas. El patiment de
la Marta per la persecució
constant i implacable
d’aquells que no combregaven amb la seva ideologia política va arribar fins i tot a la
feina. Treballava per una empresa madrilenya que organitza esdeveniments a Barcelona amb clients de la capital
i se li va comunicar que se la
feia fora perquè era un personatge que donava “mala

imatge”. Un cop va estar assentada a la nova destinació,
va voler donar un nou rumb a
la seva vida, i la Marta es va
posar a estudiar periodisme, i
encara ho fa. Ella, víctima de
la desinformació i les notícies
falses, vol combatre aquesta
mala praxi des de l’ofici, per
això va posar-se a estudiar. La
futura mare no només estudia, també treballa en una entitat cultural.

SMS. Tots amb contingut
vexatori, insultant, degradant.
Amb la investigació que
es va fer arran d’aquest
setge, Marta Torrecilla va
aconseguir
identificar
quatre persones, que són
les que ara aniran a judici.
L’acusació contra tres
d’aquests quatre homes
sosté que van incloure
Torrecilla en un grup de
WhatsApp promovent el
seu linxament a través
d’aquesta xarxa social. El
quart acusat s’ha identificat com l’autor d’un missatge SMS vexatori.
Pels fets que es descriuen en els relats acusatoris, l’advocat de Marta
Torrecilla demana una
condemna de dos anys i
nou mesos de presó pel delicte d’odi i nou mesos de
multa pel delicte d’amenaces agreujades per motius
intimidatoris per a tres
processats, a qui també
sol·licita una indemnització de 3.000 euros per a la
víctima. Per al quart acusat, el que va enviar un
SMS a la Marta, es demana la mateixa pena de presó i una indemnització de
1.000 euros.
L’acusació pública, representada per la fiscalia
especial per delictes d’odi,
acusa tres dels processats
per delictes d’odi, demanant un any i nou mesos, i
al quart nom se l’acusa
d’un delicte lleu d’amenaces, fet pel qual sol·licita
una pena menor.
Aquests quatre són una
petita part de les persones
que van fustigar Torrecilla
a través de les xarxes socials i el seu telèfon particular. Al lloc web Forocoches es van difondre les seves dades personals, i sobre aquest fet hi ha oberta
una altra investigació de
caire penal. ■

El TSJC i l’Audiència de Tarragona
absolen dos independentistes
Jordi Panyella
BARCELONA

Avui toca restar. Dos joves
independentistes han estat absolts pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i l’Audiència de
Tarragona. El primer dels
casos suposa l’anul·lació
d’una condemna de 15
mesos de presó imposada

en primera instància per
l’Audiència de Barcelona a
David Solé, un tarragoní
que va ser detingut a Barcelona i empresonat uns
dies per la seva participació en les manifestacions
contra la sentència als líders del procés. En un primer moment va ser acusat
d’atemptat i desordres públics, amb una petició glo-

bal de 5 anys i 6 mesos de
presó que va quedar en 15
mesos, només per desordres. Ara, en la revisió del
cas, s’ha arribat a la conclusió que de la mateixa
manera que hi havia un
marge d’error molt gran
sobre la seva identitat com
a culpable del delicte
d’atemptat del qual va ser
absolt, aquesta circums-

tància es dona en el de desordres, amb una prova
molt feble en contra seu, i
per això ha estat absolt.
L’altre jove absolt és
Andri Bey, un veí de Vilabella, que va ser jutjat per
la seva resistència a la
Guàrdia Civil, que va anar
al seu poble a requisar les
urnes del referèndum de
l’1 d’octubre del 2017. ■

Personal sanitari atenen un ferit en les manifestacions que hi
va haver l’octubre del 2019 a Barcelona ■ JPF
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El TC avala la
inhabilitació del
president Torra
a Confirma la sentència del TSJC amb dos vots particulars

i obre la porta a recórrer contra el cas a la justícia europea
Redacció
BARCELONA

L’expresident Quim Torra
ja pot portar la seva inhabilitació a la justícia europea després que ahir el Tribunal Constitucional (TC)
avalés la sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) avalada posteriorment pel Suprem. El Constitucional
ha confirmat la inhabilitació de l’expresident per
haver desobeït l’ordre de
la Junta Electoral Central
(JEC) de retirar les pancartes a favor dels presos
polítics i els exiliats dels
edificis públics de la Generalitat durant el període
electoral del 2019.
Ho ha fet, però, per majoria tenint en compte que
els magistrats Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez s’hi
han mostrar en desacord

per mitjà dels seus vots
particulars. Segons la sentència, la decisió de Torra
no s’emparava en drets
subjectius perquè com a
president de la Generalitat havia d’acatar l’ordre
de la JEC.
La sentència repeteix
com les dels altres òrgans
judicials que l’expresident
no va ser inhabilitat per les
seves opinions, idees o manifestacions sinó per incomplir els requeriments
que se li van fer per fer ús
“inadequat” dels edificis
públics de la Generalitat,
edificis que “han d’estar al
servei dels interessos generals, no d’un grup més o
menys concret o nombrós
de persones, amb exclusió
de la resta”, segons afirma
textualment.
El tribunal, que considera partidista les pancartes per la llibertat dels pre-

sos i exiliats, considera
que aquests símbols infringien la neutralitat i objectivitat que han de respectar els poders públics, i
encara més en període
electoral.
L’Oficina de l’expresident va reaccionar ahir recordant que la decisió del
TC tanca definitivament
la causa a la justícia espanyola i obre el camí al recurs a la justícia europea,
“el camí de l’única justícia
possible per als independentistes
catalans”.
Agraint el vot particular
de Xiol i Sáez, “els dos millors juristes d’aquest òrgan judicial segons considera la defensa del president Torra”, el comunicat
recorda que l’expresident
s’enfronta a un segon judici per desobediència el 17
de març al jutjat penal número 6 de Barcelona. ■

Torra, en l’acte de lliurament al Museu d’Història de la pancarta el 2020 ■ ORIOL DURAN

Les frases

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

“Que el rebuig
al meu recurs al TC
espanyol tingui el vot
particular dels dos
millors juristes
del tribunal és
molt significatiu”

“Arriba quan ja fa
dos mesos que es va
complir íntegrament
la condemna i quan
ja no hi hauria hagut
cap possibilitat de
reparar el dany”

El Suprem pica el
crostó als partits
arran dels indults
a Un acte del tribunal

deslegitima la base
jurídica dels recursos
a la mesura de gràcia

Redacció
BARCELONA

El passat 20 de gener, el
Tribunal Suprem desestimava en bloc els recursos
presentats per partits
com ara el PP i Vox, o polítics a títol individual com
Inés Arrimadas (Cs), a la
concessió dels indults als
presos polítics. Ahir, si fa o
no fa un mes després, es
feien públics els arguments concrets per justifi-

car tal decisió. I en un
d’ells el Suprem assegura
que aquestes formacions o
parlamentaris “no tenen
atribuïda la representació
de la societat ni de l’interès general ni dels béns jurídics col·lectius” davant
dels tribunals i, per tant,
poden crear una “acció popular de caràcter polític”.
Amb aquesta tesi, l’alt tribunal rebat la que era una
de les principals bases jurídiques dels recursos, el de
la legitimitat per presentar-los, ja que la sala només permet fer-ho als qui
acreditin “un interès legítim derivat d’haver estat
víctima, ofès o perjudicat

“Toca la via judicial
europea, l’única en què
els independentistes
catalans podem trobar
justícia”
Quim Torra
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Dos magistrats
qüestionen el
procediment
—————————————————————————————————

Els presos polítics que eren a Lledoners, el dia que van ser indultats ■ JOSEP LOSADA

pel delicte”. En aquesta línia, el Suprem recalca que
és “aclaparadora” la jurisprudència que declara
“que no concorre, amb caràcter general, la legitimació activa dels partits polítics, per impugnar qualsevol actuació de les dife-

rents administracions”,
com un indult, que concedeix el govern de l’Estat.
Igualment, l’alt tribunal
també recorda als partits
que no poden crear un tipus d’acció popular de caràcter polític “ni pot convertir-se els jutjats i tribu-

nals en un àmbit més al
qual estendre i on realitzar la seva acció política”,
ja que “ni aquesta jurisdicció ni aquesta sala són el
lloc adequat per dirimir
controvèrsies suscitades
en la defensa d’interessos
de caràcter polític”. ■

Quan es va resoldre la desestimació dels recursos, dos
magistrats, Wenceslao Olea i
Fernando Román, van formular un vot particular. Amb les
resolucions a la mà, ahir es va
poder determinar que la decisió no es fonamentava en
motius de fons sinó de forma,
ja que tots dos argumenten
que una qüestió així no es pot
decidir amb una interlocutòria, que és com ha estat, sinó
amb sentència, fet que hauria
provocat, per exemple, que
els litigants tinguessin més
marge per presentar al·legacions. En aquesta línia, apunten que el cas de Vox sí que
podria tenir una legitimació a
presentar recurs, ja que, entre altres coses, va exercir
d’acusació particular durant
tota la causa.

