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PUNT DE VISTA. Planes 6 i 7

Un tast de... Seqüela de Rachel Cusk

Mesures inèdites, vells nervis
Un grup d’alumnes, en una aula del Campus Mundet, a la UB, fent ahir la prova de selectivitat ■ JUANMA RAMOS.

NACIONAL. Planes 12-14

Arrenca sense incidències la selectivitat més nombrosa i atípica

14
65

30
-1

23
02

31
Q

Dards de l’oposició al
govern per la gestió
de les llars d’avis
NACIONAL. Plana 10

El rei emèrit no
va declarar els
diners saudites
La fundació
fantasma
té la seva
signatura

EUROPA-MÓN. Plana 21

La fiscalia del
Suprem persegueix
els presos polítics
NACIONAL. Plana 17

NACIONAL P8,9

Mascareta, sempre
Salut proposa la mascareta obligatòria encara que hi hagi distància de
seguretat ● Nous brots a Lleida i repunt dels positius a Barcelona ●

Allarguen fins al setembre les mesures de cobertura social 
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Els quatre fiscals del Tri-
bunal Suprem no han per-
dut l’ocasió per exigir que
es revoquin les sortides la-
borals i de voluntariat dels
nou presos polítics amb
l’article 100.2 del regla-
ment penitenciari, tot i es-
tar avalades per tres jut-
ges de vigilància peniten-
ciària. Amb la nova afir-
mació que “és molt contro-
vertit” qui ha de resoldre
els recursos d’apel·lació
del 100.2, ahir van presen-
tar un escrit a l’alt tribunal
perquè unifiqui criteris i,
si es considera l’òrgan que
ha de resoldre aquesta fle-
xibilització, li recorden
que les sortides dels inde-
pendentistes s’han d’a-
nul·lar fins a la fermesa de
la seva resposta, tal com
marca la llei.

Tard o d’hora la fiscalia
del Suprem s’havia de pro-
nunciar sobre els presos
catalans, i més quan els
penals han proposat ja de
passar-los a tercer grau, i
la llei deixa ben clar que la
darrera paraula en el can-
vi de classificació és del tri-
bunal sentenciador, en
aquest cas el Suprem.

La posició dels fiscals
del Suprem és contrària a
la de la Fiscalia Superior de
Catalunya (que rebateja
en fiscalia “provincial” de
Catalunya), la qual, a tra-
vés dels fiscals de Lleida i
de Barcelona, s’ha oposat
als permisos del 100.2 dels
nou presos, però sempre
ha mantingut, en els seus
escrits, que la competèn-
cia per resoldre-ho és de les
audiències provincials on
estan situats els penals, no
pas el Suprem. Per exem-
ple, en el cas de Lledoners,

li correspon a la secció 21
de l’Audiència de Barcelo-
na, que té pendent de res-
pondre als recursos de la
fiscalia contra els 100.2 de
Cuixart, Sànchez i Forn.

El jutge de vigilància pe-
nitenciària 3 de Catalunya
(Lleida) és qui va obrir la
porta a aquest debat. Va
aprovar el 100.2 de Forca-
dell però va preguntar al
Suprem qui té la compe-
tència per atendre els re-
cursos en segona instàn-
cia. Ara l’alt tribunal ha de-
manat el parer a la fiscalia
del Suprem, que encapça-
la Javier Zaragoza, i que
manté la línia més bel·lige-
rant contra els indepen-
dentistes catalans. En el
seu escrit, els fiscals soste-
nen que el 100.2 “no és un
tema pacífic” i per il·lus-
trar-ho exposen dues reso-
lucions, una d’aquestes
del cas Urdangarin, en què

mantenen que és el tribu-
nal sentenciador qui revo-
ca el 100.2, malgrat que
també es demanava el
canvi de classificació. Hi
afegeixen que el principi
de flexibilització aprovat
en el reglament peniten-
ciari “és una modalitat de
classificació” i per això és
el tribunal sentenciador
qui ha d’aprovar o no
aquestes sortides. Hi afe-
geixen que els jutges van
exigir una regulació del
100.2 per llei davant “l’alt

risc d’arbitrarietat”.
Paral·lelament, el TSJC

va informar ahir que la jut-
gessa de vigilància peni-
tenciària 5 de Catalunya,
que resol els casos de Lle-
doners, ha donat llum
verd al 100.2 de l’exvice-
president Oriol Junqueras
i dels exconsellers Josep
Rull i Jordi Turull. La ma-
gistrada ha mantingut
que no hi ha cap contro-
vèrsia i que el 100.2 no és
un tercer grau encobert,
com manté la fiscalia. ■

a Demana a l’alt tribunal que aturi les sortides amb el 100.2 i
unifiqui criteris, mentre que la fiscalia catalana ho descartava

Mayte Piulachs
BARCELONA

La fiscalia del
Suprem ataca els
presos polítics

El fiscal Javier Zaragoza, en el judici contra els presos
polítics al Tribunal Suprem, el juny de l’any passat ■ ARXIU

Reprendre el diàleg polític
depèn del govern de Ma-
drid perquè és qui no ha
mostrat pressa ni interès.
De manera que potser no
serà possible fer la trobada
aquest juliol, avisava ahir
la consellera portaveu del
govern català, Meritxell
Budó, després de la reunió
del Consell Executiu. La
consellera de Presidència
revela que no hi ha hagut
cap contacte entre els pre-
sidents Torra i Sánchez,
una conversa que conside-
ra imprescindible per pre-
parar la reunió encara
que, aquest cop, no està
previst que hi assisteixi
cap d’ells dos. “Al govern
espanyol li toca reprendre
el diàleg. Esperem que la
setmana vinent digui si vol
venir”, afirmava Budó en
relació amb la previsió que
la trobada sigui a Barcelo-
na. La portaveu recorda
que va ser l’executiu espa-
nyol el que va donar allargs
a la trobada fins després
dels comicis gallecs i bas-
cos i, a més, va insinuar
també de fer-la després
dels catalans, tot i que “no
hi ha calendari electoral” a
Catalunya, conclou. ■

El govern
no dona per
reprès el
diàleg al juliol

Xavier Miró
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha demanat al pre-
sident de la Generalitat,
Quim Torra, que esculli
una data per citar-lo a de-
clarar com a investigat per
desobediència, en la sego-
na causa oberta en què és
acusat de no obeir una or-
dre judicial que l’obligava a

retirar una pancarta a fa-
vor dels presos polítics del
balcó del Palau de la Gene-
ralitat.

En una resolució, difosa
ahir, el magistrat Carlos
Ramos, que instrueix la
nova causa, sol·licita al
president català que asse-
nyali el “dia més pròxim
possible que resulti com-
patible amb les seves obli-
gacions públiques” per
comparèixer com a inves-
tigat davant del TSJC.

Per això, la secretaria
de l’alt tribunal català es
posarà en contacte amb
l’Oficina de la Presidència
de la Generalitat per bus-

car la “data més adequada
i conciliable amb les obli-
gacions del president cata-
là i les llicències i permisos
autoritzats al personal de
la sala civil i penal”. També
demana a l’Advocacia de la
Generalitat que precisi la
“condició” que pretén

adoptar en la causa per-
què el president ja s’ha de-
signat un advocat, Gonza-
lo Boye, que ja el va defen-
sar en el primer judici.

Així mateix, el magis-
trat Ramos ha exigit una
fiança de 1.000 euros a
l’associació Impuls Ciuta-

dà –liderada per l’exdipu-
tat de Cs al Parlament Jo-
sé Domingo–, per si vol
exercir com a acusació po-
pular en el procediment
penal. L’entitat va ser qui
va demanar a la sala admi-
nistrativa del TSJC que or-
denés despenjar la pan-

carta del balcó de la Gene-
ralitat a favor dels presos
perquè era època electo-
ral, fet que ha acabat en
aquest procés penal.

El president de la Gene-
ralitat no va fer cas de l’ul-
timàtum de 48 hores que li
va donar el tribunal i va re-
córrer en paral·lel l’ordre,
després de la qual el TSJC
va dictar un nou requeri-
ment en què instava els
Mossos a retirar els sím-
bols. Al final ho van fer els
exdiputats Llach i Baños,
l’actriu Sílvia Bel i la porta-
veu de Som Escola, Teresa
Casals, i van posar-hi la
pancarta “Llibertat d’opi-
nió i d’expressió”.

El president ja té una
condemna d’un any i mig
d’inhabilitació –que el Su-
prem revisarà el 17 de se-
tembre– per haver desobe-
ït l’ordre de la Junta Elec-
toral Central de retirar els
llaços grocs dels edificis
públics abans de les elec-
cions generals del 28-A. ■

a El jutge li demana
quan pot declarar
com a investigat
per desobediència

Redacció
BARCELONA

El president
Torra escollirà la
data per al TSJC

El president Torra, en el primer judici per desobediència al TSJC, al novembre ■ ACN
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