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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha donat definiti-
vament per extingides les
responsabilitats penals de
l’expresident de la Genera-
litat Artur Mas, l’exvicece-
presidenta Joana Ortega i
l’exconsellera d’Ensenya-
ment Irene Rigau per ha-
ver convocat la consulta
sobiranista del 9-N del
2014, un cop complerta la
inhabilitació i abonades les
multes.

En una resolució, difosa
ahir, la sala civil i penal del
TSJC aprova el llicencia-
ment definitiu dels tres po-
lítics respecte a la seva in-

habilitació per un delicte
de desobediència a l’ordre
del Tribunal Constitucio-
nal (TC) d’aturar la consul-
ta. El Tribunal Suprem va
rebaixar el desembre del
2018 a un any i un mes
d’inhabilitació la condem-
na de dos anys que el TSJC
havia imposat a Mas, men-
tre que a l’exvicepresiden-
ta Ortega li va rebaixar
d’un any i nou mesos a nou
mesos i a l’exconsellera Ri-
gau d’un any i mig a sis me-
sos.

L’alt tribunal va mante-
nir les multes que va impo-
sar el TSJC, en concret
36.000 euros per a Mas,
30.000 per a Ortega i
24.000 per a Rigau, final-
ment pagades per la Caixa

de Solidaritat, igual que les
reclamacions fetes pel Tri-
bunal de Comptes, i ara re-
corregudes en contra al
Suprem.

Si bé en el cas de Rigau el
TSJC ja va acordar donar
per complerta la seva inha-
bilitació al desembre del
2019, per a Mas i Ortega
l’alt tribunal català va ha-
ver de certificar abans que
no van incomplir la con-
demna amb el cobrament
de retribucions públiques.
La fiscalia va desvincular,
el 5 de juny passat, de la pe-
na d’inhabilitació el sou pú-
blic que Mas cobra com a
expresident.

En el cas d’Ortega, la Ge-
neralitat ha confirmat al
TSJC que no ha mantingut
cap vincle ni ha percebut
cap retribució econòmica
de l’administració ni dels
seus organismes durant el
període de la seva inhabili-
tació. Paral·lelament, un
jutjat de Barcelona investi-
ga si en fer una feina al De-
partament d’Empresa po-
dria haver trencar la con-
demna, un fet que nega
l’exvicepresidenta en asse-
gurar que feia tasques d’as-
sessora no de govern. ■

M.P.
BARCELONA

El TSJC dona per liquidades les
penes a Mas, Ortega i Rigau
a El Suprem va rebaixar-los la condemna d’inhabilitació per a càrrec públic per haver convocat el 9-N
del 2014 desobeint l’ordre del TC a Un jutjat investiga l’exvicepresidenta per una feina a Empresa

Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega, en saber la seva condemna per inhabilitació, el març
del 2017, per haver convocat la consulta del 9-N del 2014 ■ ANDREU PUIG
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Marcel Mauri continuarà
com a vicepresident d’Òm-
nium Cultural. Així ho van
decidit, ahir al vespre, els
socis en l’assemblea ordi-
nària telemàtica, on es va
escollir la meitat de la junta
directiva. La candidatura
de Mauri va rebre 19.944
avals de les prop de 20.000
persones que van votar.

El reelegit vicepresident
primer d’Òmnium es va
mostrar “satisfet” pel su-
port pràcticament unàni-
me, va refermar el compro-
mís de l’entitat de treballar
perquè “ningú acabi a la
presó per haver defensat
els drets fonamentals i l’au-
todeterminació” i va fer
una crida a mobilitzar-se el
17 de juliol amb la visita del
rei Felip VI per mostrar de
manera “pacífica però con-
tundent” que “aquí no són
ben rebuts”. També va sub-

ratllar la “responsabilitat”
que suposa estar al capda-
vant de la junta que conti-
nua liderant Jordi Cuixart,
que demà complirà mil dies
a la presó. A la junta s’incor-
poren Neus Torbisco,
Umair Dar, Paco Poch i
Joan Pujolar.

Per altra banda, l’advo-
cat suís de Jordi Cuixart,
Olivier Peter, ha reclamat
al relator especial de les
Nacions Unides pel dret
d’associació, Clément
Nyaletsossi Voule, que
pressioni l’Estat espanyol
perquè alliberi Cuixart,
Jordi Sànchez i les altres
persones “detingudes ar-
bitràriament per l’exercici
dels seus drets fonamen-
tals”. A principis del 2019
el relator especial va tras-
lladar a l’Estat espanyol les
seves “preocupacions” per
la detenció de Cuixart, pe-
rò Peter va lamentar ahir
que “no s’han tingut en
compte”. ■

Redacció
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

a Va aconseguir un suport quasi
unànime en l’assemblea telemàtica

Mauri, reelegit
vicepresident
d’Òmnium

Marcel Mauri, ahir, adreçant-se als mitjans de comunicació,
després de la seva reelecció ■ GEMMA ALEMAN / ACN

ERC ha reclamat la com-
pareixença de la fiscal ge-
neral de l’Estat, Dolores
Delgado, a la comissió de
Justícia del Congrés dels
Diputats per l’actuació del
ministeri públic amb els
presos independentistes.
Volen explicacions per les
repetides oposicions als
seus permisos. ■

ERC demana
explicacions
a Delgado

Redacció
BARCELONA

Carles Puigdemont se
n’ha sortit i ha aconseguit
el control de la marca
Junts per Catalunya amb
un canvi al registre de par-
tits del Ministeri de l’Inte-
rior, on ara figura com a
president l’alcalde de Bale-
nyà, Carles Valls, afí al pre-
sident exiliat. L’adreça
també ha canviat i passa
de la Rambla de Catalunya
a l’avinguda de la Diagonal
de Barcelona. Fins ara la
titular era l’exconsellera
de JxCat al districte de
l’Eixample, Laia Canet,
considerada propera a la
direcció del PDeCAT.
Fonts del partit de David
Bonvehí asseguren que te-
nen documents que acre-
diten que aquesta opera-
ció no es pot fer i estan dis-
posats a dur a terme “les
accions que calguin” per
retenir la marca. Alhora,
mantenen que, malgrat
tot, “els canals continuen
oberts”.

En un dur comunicat,
Bonvehí va criticar que
l’altra part ha trencat “no
només la paraula donada,
sinó, fins i tot, els acords
signats” i ha prescindit “de
tots els principis de bona
fe i confiança que han de
regir el comportament

ètic i polític”. El president
del PDeCAT va subratllar
que ha prioritzat en tot
moment la voluntat cons-
tructiva des del respecte i
la major honestedat políti-
ca i va recordar que es van
signar acords amb el nego-
ciador de la Crida Jordi
Sànchez pels quals qualse-

vol canvi a JxCat “havia de
ser acordat i avalat també
pel PDeCAT”. Bonvehí va
avançar que consultaran
al registre de partits per
conèixer en base a quins
documents s’han efectuat
els canvis.

Si res no canvia, el
PDeCAT perd així el prin-
cipal trumfo que tenia per
negociar amb Puigde-
mont l’endreça de l’espai,
ja que JxCat sí que podrà
ser sense el PDeCAT és el
que descartava la direcció
de Calàbria. Puigdemont,
doncs, tindria expedit el
camí per fundar un nou
partit –el pròxim dia 25–
que es dirà Junts per Cata-
lunya. El PDeCAT estava

disposat a utilitzar la ma-
teixa marca en solitari en
les eleccions i es podria
veure abocat a fer servir el
seu nom, si s’acaba pre-
sentant als comicis per
lliure. Seria la primera ve-
gada que concorreria a les
urnes com a PDeCAT.

El partit ja va interpre-
tar com a hostil l’anunci de
creació del nou partit, co-
municat unes hores
abans, i va rebre amb in-
dignació la pretensió de
canviar el registre. El can-
vi en la titularitat del par-
tit no afecta els drets elec-
torals de JxCat com a co-
alició, que, si es consuma
el trencament, es podrien
repartir. ■

a El puigdemontista alcalde de Balenyà passa a figurar-ne com a president al registre
de partits a La formació de Bonvehí esgrimeix documents contra el canvi de nom

Emili Bella
BARCELONA

Puigdemont obté el control
de la marca JxCat i el PDeCAT
l’acusa de no tenir bona fe

25.07.20
Està prevista la fundació del
nou partit de Carles Puigde-
mont. No n’han transcendit
més detalls a part de la data.
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La data

L’actualment eurodiputat Carles Puigdemont, al febrer a Perpinyà ■ ACN
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