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Dada anterior: 1,02
La xifra de contagiats
nous per cada positiu
no ha de superar l’1

Dada anterior: 1.973
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 373
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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La repressió a l’1-O
JUDICIAL · Quatre judicis haurien de
tancar el setge a impulsors de l’1-O MÉS ·
La fiscalia, però, manté oberta una
investigació a la CUP per una partida i a
una desena d’alcaldes DEFENSA ·
Diferents processats reclamen l’amnistia

Els represaliats l’1-0 per al 2021
Els processats del jutjat d’instrucció 13
17 processats per malvesació amb despeses imputades de 4,3 milions d’euros
2 602.649 euros: campanya publicitària de l’1-O
2 94.196 euros: registre de catalans a l’exterior
Inclòs a la causa del Suprem
Xavier Puig Farré
Responsable de l’àrea TIC
del Dept. d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència

Mayte Piulachs
BARCELONA

Els efectes de la votació de
l’1-O s’enquisten als jutjats, i no només perquè la
crisi sanitària hagi hagut
d’ajornar judicis i declaracions. No hi ha cap avenç
per tornar el debat de l’autodeterminació i el dret a
decidir a la política i, per
tercer any consecutiu,
aquest 2021 tornaran a celebrar-se judicis contra
persones acusades de promoure la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, l’1
d’octubre del 2017, que el
Tribunal Suprem va titllar
de simple “esquer” del govern català per forçar a negociar l’espanyol, malgrat
la seva duresa en el càstig
per sedició als nou presos
polítics. Són mig centenar
de represaliats, entre polítics, càrrecs i excàrrecs del
govern, funcionaris i empresaris, que seran jutjats
en quatre processos penals
diferents, acusats de ser
els executors de l’1-O, al
darrere dels governants.
En principi, aquest any
haurien de tancar-se les
causes principals de l’1-O.
No obstant això, la fiscalia
de Barcelona ha confirmat
que Anticorrupció ha prorrogat la investigació que
tenia oberta a la CUP per
dues partides del grup parlamentari del 2017 (que
sumen 168.666 euros)
destinades a la campanya
del referèndum, a banda
de la desena d’alcaldes
pendents de judici per haver incentivat aquesta vo-

tació anul·lada pel Tribunal Constitucional.
A més a més, hi ha desenes de causes contra manifestants que van tallar carreteres per rebutjar la sentència del Suprem del
2019, que condemnava a
penes de 9 a 13 anys de presó nou líders independentistes. No es pot oblidar
tampoc que dos jutges diferents, un de l’Audiencia
Nacional i, des del novembre passat, un de Barcelona investiguen els organitzadors de Tsunami Democràtic. El titular del jutjat
central d’instrucció 6, que
manté secreta la investigació de Tsunami, també
porta la causa contra els
CDR investigats per organització terrorista amb
l’objectiu d’implantar la república catalana. El juny
passat va citar a declarar
com a investigats, per videoconferència, sis ciutadans més que s’afegeixen
als set inicials que van ser
empresonats en l’anomenada operació Judes, el setembre del 2019. Els dos
darrers empresonats van
ser posats en llibertat el gener passat.
L’enquistament judicial
de l’1-O es veurà aquest
mateix mes de gener amb
noves resolucions sobre els
presos polítics. El Suprem
no pot demorar més la presentació dels seus informes no vinculants al govern espanyol sobre la concessió d’indults, totals o
parcials, als presos catalans, dels quals ningú dubta que seran en contra,
després d’haver-los fet en-

Delicte de malversació

4

Interventora general de la
Generalitat

Delicte de malversació i
prevaricació

Delicte de malversació

Delicte de malversació i falsetat
documental

No pagat. Inclòs a la causa del Suprem

Joaquim Nin

Pablo Raventós

Secretari general del
Dep. de Presidència
de la Generalitat

Director general
d’Unipost

Josep Ginesta
Vicente

Responsable de l’àrea TIC
del Departaament de
Treball, Afers Socials i
Família

Delicte de malversació

Francesc Sutrias

Secretari general de
Treball, Afers Socials i
Famílies
Delicte de malversació

Delicte de malversació i
desobediència

2

133.318 euros: web ‘Connecta’t al voluntariat’
David Franco

3

Secretari de Difusió i
Atenció Ciutadana del
Dep. de Presidència

Directora general de
Servei de T-Systems

980.313 euros: impressió de targetes censals de l’1-O i cens de població

Delicte de malversació,
desobediència i prevaricació

2

No pagat. Inclòs a la causa del Suprem
Antoni Molons
Rosa Vidal Planella

Rosa Maria
Rodríguez Curto

David Palanques
Bonavia

1.201.654 euros: call Center al CTTI’

Pagat durant el 155. Inclòs a la causa del Suprem
Josué Sallent
Natàlia Garriga
Director d’Estratègia i
Innovació en el CTTI

Responsable de l’àrea TIC
del Dep. de Treball, Afers
Socials i Família

Delicte de malversació

Directora de Serveis
integrada a la secretaria
general dependent de la
vicepresidència d’Economia

Delicte de malversació

Delicte de malversació

1

392.182 euros: Diplocat i Departament d’Afers Exteriors
Pagat. Inclòs a la causa del Suprem
Amadeu Altafaj
Albert Royo i Mariné
Exdirector de la delegació
del govern de la
Generalitat a la UE

Ex-secretari general del
Diplocat

Aleix Villatoro
Secretari general del
Departament d’Afers i
Relacions Institucionals

Delicte de malversació
i prevaricació

Delicte de malversació
i falsetat documental

1

900.906 euros: valor en l’ús dels centres de votació

3.050 euros:

disseny de la web
pactepelreferèndum.cat
Pagat. Inclòs al Suprem
Jaume Clotet

Director general de
Patrimoni
(Vicepresidència,
Economia i Hisenda)
Delicte de malversació

Delicte de malversació
i prevaricació

12.500 euros:

llistes i cartells
Pagat
Francesc Fàbregas
Bonet
Administrador d’‘El Vallenc’
Delicte de malversació
i prevaricació

(Inclòs a la causa del Suprem)

Dtor. general de Comunicació
del govern de la Generalitat

Delicte de malversació

gabiar retirant-los el règim
de semillibertat i les sortides per anar a treballar i fer
voluntariat a través de l’article 100.2. Pel Suprem,
cal que estiguin més temps
tancats per raó de la gravetat del delicte i la condemna que els va imposar. Alhora, els deixa en total indefensió en no detallar
quin programa vol que facin perquè puguin avançar
cap a la semillibertat. Ni fer
d’advocat ni fer voluntariat ho considera adequat,

segons la resolució en què
els denega el tercer grau.
Els informes del Suprem coincidiran, a mitjans de gener, amb la nova
proposta dels penals sobre
la classificació dels presos
polítics, obligada a fer-se
cada sis mesos, i que hauria d’aprovar el Departament de Justícia i, en última instància, altre cop el
Suprem. Caldrà veure si
les llacunes de l’alt tribunal
espanyol en la seva resolució del desembre passat

són aprofitades amb imaginació pels tècnics per
aprovar-los noves sortides
i feines de reinserció.
La segona cita és el 2 i 3
de març, que són les noves
dates fixades pel titular del
jutjat penal 11 de Barcelona per jutjar els cinc exmembres de la sindicatura
electoral de l’1-O. Els estralls de la Covid-19 han provocat que aquest judici
s’hagi ajornat dos cops. La
fiscalia demana dos anys i
nou mesos de presó per a

aquests professionals, la
majoria procedents del
món universitari, per
usurpació de funcions.
I dimecres passat la sala
segona del Tribunal Suprem va anunciar que ha
assenyalat per als dies 24 i
25 de març el judici al diputat Joan Josep Nuet Pujals
(ERC), acusat del delicte
de desobediència per la seva actuació com a membre
de la mesa del Parlament.
El Suprem es va declarar
competent per jutjar Nuet
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L’APUNT

“Salvador Illa, la vacuna contra” un llaç groc dibuixat.
Aquest eslògan, fet per una militant socialista en l’accelerada precampanya del candidat sorpresa del PSC,
ha causat enuig entre sectors independentistes i segurament també entre ciutadans cansats del poc nivell democràtic dels polítics, a Catalunya i a l’Estat espanyol. Mentre, una progressista i feminista exconse-

Executors i
liquidadors de l’1-O
Mayte Piulachs

llera de Treball amb el govern del socialista de Montilla, Mar Serna, en una lúcida entrevista a aquest diari,
manifesta que ja n’hi ha prou, del càstig als presos polítics, i que cal l’entesa entre diferents posicions polítiques. A més, aquest any es jutjarà els considerats executors de l’1-O, una part dels quals són funcionaris i
professionals que els polítics han de protegir.

s’enquista
GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Els processats
del jutjat
d’instrucció 13
ara sera

a la secció 21 n jutjats
de
l’Audiència d
e Barcelona

Frederic Udina
Abelló
Director de l’Idescat
Delicte de desobediència i
revelació de secrets

Marta Garsaball
Autorizada en un compte
bancari a Brussel·les amb
titularitat del Govern
Delicte deGeneralitat
falsetat documental

Daniel Gimeno
Responsable del ﬁtxer del
registre de participants en
consultes no referendàries

Delicte de revelació de secrets

Vicent Sanchis
Llàcer

Saül Gordillo
Bernárdez

Director de TV3

Director de Catalunya Ràdio

Delicte de desobediència

Delicte de desobediència

José María Gispert
Giménez

J. Manel Gómez Sanz
Cap de Riscos del Centre de
Seguretat de la Informació
de l’AOC

Gerent d’Indugraf Offset SA

Delicte de desobediència

Delicte de desobediència

Núria Llorach
Boladeras

Vicepresidenta i administr.
única de la CCMA

Delicte de desobediència

Martí Patxot
Director corporatiu,
comercial i de màrqueting
de la CCMA

Delicte de desobediència

Montserrat
Vidal Roca
Àrea de Processos Electorals
i Consultes Populars
Delicte de desobediència

Síndics electorals que seran jutjats al penal 11
La ﬁscalia els demana dos anys i nou mesos de presó

Jordi Mates
Dalmases

Marta
Alsina

President

Vicepresidenta

Delicte d’usurpació de funcions
i desobediència

Delicte d’usurpació de funcions
i desobediència

Tània
Verge

Nova data d
e
2 i 3 de ma l judici:
rç del 2021
Josep
Pagès Massó

Marc
Marsal

Secretària
Delicte d’usurpació de funcions
i desobediència

Vocal

Delicte d’usurpació de funcions
i desobediència

Vocal
Delicte d’usurpació de funcions
i desobediència

Processats pel TSJC: es reclamen 4,4 milions
Per desobediència, prevaricació, malversació de fons i revelació de secrets

2,8 milions d’euros

Acceptat el dipòsit al Tribunal de Comptes

1,6 milions d’euros

Aportats per la Caixa de Solidaritat

Josep Maria Jové

Josep Lluís Salvadó

Ex-secretari general
d’Economia i diputat d’ERC

Exsecretari d’Hisenda i
diputat d’ERC

per haver permès la tramitació de “les lleis de desconnexió” de la tardor del
2017 a causa de la seva
condició d’aforat en ser
elegit diputat al Congrés
per ERC. En el moment
dels fets, Nuet pertanyia a
Catalunya Sí Que es Pot
(CSQP) i era secretari tercer de la mesa del Parlament. La fiscalia demana
que se’l condemni a un any
i vuit mesos d’inhabilitació
a càrrec públic.
Precisament, l’octubre

passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar
a penes de 20 mesos d’inhabilitació i a pagar una
multa de 30.000 euros a
cada un dels quatre membres de Junts pel Sí (Corominas, Guinó, Simó i Barrufet) a la mesa del Parlament en la passada legislatura, per haver permès la
tramitació de les lleis del 6 i
7 de setembre, mentre que
va absoldre l’exdiputada
de la CUP Mireia Boya.

Els altres dos judicis
cabdals que es podrien celebrar aquest any perquè
la instrucció ja està tancada i només hi ha pendent
la presentació dels escrits
d’acusacions i defenses,
són contra la trentena de
càrrecs públics i empresaris processats pel jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona per l’organització de
l’1-O. La majoria seran
jutjats a la secció 21 de
l’Audiència de Barcelona,
que ja té la causa, i dos di-

Les frases

—————————————————————————————————

“Estic processada i
ara esperem les penes
que ens demanen.
L’amnistia és la solució
per a tots”
Marta Garsaball

PROCESSADA PER L’1-O AL JUTJAT 13
(VÍDEO ÒMNIUM)
—————————————————————————————————

“Se m’acusa de
desobediència i
usurpació de funcions
per haver format part
de la sindicatura”
Tània Verge

SECRETÀRIA SINDICATURA 1-O (VÍDEO
ÒMNIUM)
—————————————————————————————————

“Se m’investiga per
pertinença a banda
terrorista i altres
delictes vinculats amb
els CDR”
Queralt

INVESTIGADA AUDIENCIA NACIONAL

putats d’ERC, al TSJC.
Són els exsecretaris
d’Economia i Hisenda i diputats d’ERC, Josep Maria Jové i Josep Lluís Salvadó, els que seran jutjats
al TSJC en ser aforats.
Se’ls acusa de prevaricació, malversació de fons,
revelació de secrets i desobediència. És previst que
la fiscalia presenti els escrits d’acusació quan la
magistrada Maria Eugènia Alegret faci la darrera
resolució per enviar-los a
judici, que s’espera que sigui ben aviat. En tots dos
procediments també hi
ha com a acusació l’Advocacia de l’Estat i Vox.
Esperant les penes
“Em processen per un delicte de malversació, prevaricació i desobediència.
S’ha tramitat al jutjat 13,
gairebé tres anys. Ara esperem que la fiscalia concreti de què se’ns acusa.
L’amnistia és la solució
perquè posa fi i no deixa
ningú en el camí, com po-

La querella a la mesa, passat el 14-F

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

El Parlament de Catalunya ha
perdut la seva independència
no tan sols per aprovar sinó
també per debatre l’autodeterminació del país. Els membres de la mesa tampoc estan
protegits per la seva inviolabilitat parlamentària quan reben requeriments del Tribunal Constitucional (TC), segons la sentència del TSJC
que l’octubre passat va condemnar els quatre membres
sobiranistes de la mesa del
2017. Ara, la Fiscalia Superior
de Catalunya ultima una nova
querella contra el president
de la mesa, Roger Torrent, i altres integrants, tot i que la
cambra està dissolta, per haver permès noves votacions i
debats el 2019, tot i no tenir
cap efecte ni haver estat publicats al DOGC.
Aquesta segona querella, a
instàncies del TC, s’anuncia
des de l’estiu passat i s’ha endarrerit per la crisi sanitària, i
per l’ampliació de petició de
documentació. I ara també
per no coincidir amb les eleccions del 14-F. No hi ha cap
norma, però quan hi ha eleccions jutges i fiscals (a excepció del Tribunal Suprem)

acostumen a aturar qualsevol
acció que es pugui interpretar
com una ingerència.
Josep Costa, vicepresident
primer de la mesa per JxCat,
piulava el 15 desembre passat
que la Fiscalia Superior havia
demanat més informació a la
cambra. En el requeriment es
sol·licita una còpia de l’acta
de la sessió de la mesa del 22
d’octubre de 2019, sobre la
deliberació i adopció de
l’acord pel qual es va admetre
a tràmit la proposta de resolució “de resposta a la sentència del Suprem sobre els
fets de l’1 d’octubre”, presentada per ERC, JxCat i la CUP,
amb informes dels serveis jurídics de la cambra. També
demana còpia de la sessió de
la mesa del 29 d’octubre en la
qual desestima les peticions
de reconsideració del PSC, Cs
i el PPC. La tercera és sobre
l’acta de la sessió d’aquell
mateix dia en què es va admetre la moció d’interpel·lació al govern sobre l’autogovern, i requereix les notificacions de les providències del
TC fetes a la mesa els dies 10 i
16 d’octubre i 5 i 12 de novembre del 2019.

dria ser en el cas dels indults o la reforma del Codi
Penal”, afirma Marta Garsaball en un vídeo d’Òmnium Cultural difós recentment per recollir signatures a favor de l’amnistia de totes les persones in-

lictiu en les càrregues policials per aturar l’1-O en escoles de la ciutat. Fa mesos
que ho té sobre la taula
pendent de resoldre.
Els defensors d’interpretacions més garantistes del Codi Penal i de les
lleis, l’any 2020 han pogut
celebrar tres absolucions.
La primera, la de Tamara
Carrasco, activista de Viladecans detinguda inicialment com a terrorista i
jutjada per incitació a desordres públics. La fiscalia,
però, hi ha presentat recurs. No ho va fer pas amb
l’absolució del major Josep
Lluís Trapero i l’excúpula
dels Mossos, acusats de sedició, que l’Audiencia Nacional va considerar no
provada en una elaborada
sentència del magistrat
Ramón Sáez. I el desembre passat l’alcaldessa de
Roses, Montse Mindan, va
ser absolta del delicte de
desobediència per omissió
en la cessió de locals per a
la celebració del referèndum de l’1-O. ■

—————————————————————————————————

El Suprem jutjarà
Nuet per
desobediència els
dies 24 i 25 de març
—————————————————————————————————

vestigades i processades
en relació amb el referèndum. Hi surten altres represaliats.
Curiosament, a la secció 21 de l’Audiència de
Barcelona, que ha de jutjar
els executors de l’1-O,
també li ha tocat resoldre
la petició de la fiscalia perquè s’arxivi la causa contra la majoria de la cinquantena d’agents de la
policia espanyola que el
jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona investiga per si
van cometre algun fet de-
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Un any desobeint el TJUE
INÈDIT · Dotze mesos després que el tribunal de Luxemburg reconegués a Junqueras que era eurodiputat i que per tant gaudia
d’immunitat quan se’l va condemnar, el Suprem segueix sense fer-ne cas i el manté a la presó VIA · La defensa, que té diversos
recursos presentats a la justícia espanyola, confia que la mateixa instància europea, on ara retornarà el cas, vulgui fer-se valer
Òscar Palau
BARCELONA

A

ra ha fet un any. El 19 de
desembre del 2019, contra
molts pronòstics, el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) emetia una sentència demolidora que assentava el
que s’ha anomenat doctrina Junqueras, en deixar clar que l’exvicepresident empresonat gaudia de la
condició d’eurodiputat i, per tant,
d’immunitat des que el 13 de juny
d’aquell any van ser proclamats els
resultats de les eleccions europees.
Per tant, decretava que no havia de
superar la formalitat prèvia del jurament de la Constitució, un tràmit
que, en un exercici de perversió –si
no de prevaricació, segons molts–,
el Tribunal Suprem li va prohibir de
fer a Junqueras mentre alhora feia
servir aquest no jurament com a excusa legal per no reconèixer-lo com
a eurodiputat. Ergo com a persona
de qui no podia dictar sentència
sense tenir abans el preceptiu suplicatori aprovat per l’eurocambra.
Aquell 19 de desembre, el tribunal de Luxemburg dinamitava
aquesta gran trampa de la justícia
espanyola, però només ha generat
efectes pràctics per als exiliats que
escapen al control del Suprem, Carles Puigdemont i Toni Comín –i
més endavant, al febrer, Clara Ponsatí–, que sí que van ser automàticament reconeguts per l’eurocambra. Això sí, ara s’està debatent precisament el seu suplicatori –en
principi el 14 de gener hi ha programada la vista presencial del comitè
d’afers jurídics amb tots tres–, però
fins i tot si es concedeix mantindran l’escó, i tot just voldrà dir que
continuen els procediments d’extradició oberts arran de les euroordres que el Suprem té dictades contra ells. De fet, el 7 de gener hi haurà
sentència en segona instància de la
justícia belga sobre Lluís Puig, que
pot ser decisiva per al suplicatori.
En tot cas, malgrat la claredat de
la resolució del TJUE, que per a més
inri no era res més que la resposta a
una qüestió prejudicial plantejada
pel jutge Marchena sobre Junqueras, la justícia espanyola la va ignorar del tot en el seu cas. Primer, la
Junta Electoral Central (JEC), el 3
de gener del 2020, li va retirar l’acta
d’eurodiputat –condició que mai li
havia donat, però que així ara implícitament li reconeixia–, tot i que el
Parlament Europeu no en va fer cas
i fins i tot, el dia 6, va citar-lo per al
ple del 13. El mateix Suprem, però,

La vista al TJUE sobre la qüestió prejudicial del Suprem pel cas Junqueras es va fer el 14 d’octubre del 2019, just el dia de la sentència del procés ■ ACN

el 9 de gener –i l’endemà l’eurocambra finalment sí que es va plegar als
seus desitjos– també es va negar a
obeir el TJUE adduint que el judici a
Junqueras havia acabat el dia abans
que fos proclamat eurodiputat i que
va perdre aquesta condició quan el
14 d’octubre del 2019 el va condemnar a inhabilitació, independentment que el TJUE deixés clar que
quan va dictar sentència l’acusat
—————————————————————————————————————————————

Un dictamen del TGUE al
desembre va desestimar el
recurs de Junqueras, però
no va entrar en el fons
—————————————————————————————————————————————

gaudia de plena immunitat.
Un any després, poc ha canviat.
Junqueras continua a la presó i el
seu lloc a Brussel·les l’ocupa, mentre no hi hagi una resolució judicial
definitiva, Jordi Solé, que, per cert,
tampoc va jurar la Constitució.
“Ens estimem més que hi sigui ell
que no pas que no hi hagi ningú,
perquè pot fer una tasca representativa, però això no vol dir que no
farem tot el possible fins a l’última
batalla”, justifiquen fonts d’ERC.
L’única conseqüència pràctica per a
l’exvicepresident, així, va ser poder
percebre les retribucions com a eurodiputat pel temps que, per als ar-

xius, quedarà que ho va ser, entre el
13 de juny i el 3 de gener –de fet, va
cobrar només a partir del setembre,
perquè formalment fins llavors encara era diputat al Congrés i no podia tenir dues retribucions–, però
que en realitat es va passar entre
reixes per obra i gràcia del Suprem.
És clar que encara no s’ha dit l’última paraula sobre el cas, que té diversos fronts judicials oberts. A Luxemburg, però també a l’Estat, on
no hi ha cap esperança que prosperin, per bé que s’han de resoldre per
poder-los dur al Tribunal dels Drets
Humans d’Estrasburg. A Madrid,
de fet, encara hi ha pendent un recurs al Suprem contra la seva negativa, el juny del 2019, a deixar sortir
Junqueras a jurar la Constitució i
recollir l’acta. A part, n’ha de resoldre dos més, sobre les decisions de
la JEC i el mateix Suprem que fa un
any li van retirar la condició d’eurodiputat tot i la sentència del TJUE.
La qüestió de fons, això sí, on està incorporada és al recurs d’empara presentat al TC contra la sentència del judici al procés, ja que els advocats de Junqueras argumenten
que aquesta té un error de base perquè el seu client gaudia d’immunitat quan va ser dictada. “Aquest és
el vici de fons, i és un argument
fort, perquè el Suprem no va fer cas
de la qüestió prejudicial que havia

JxCat manté
també litigis.
Junqueras no és
l’únic que manté
un litigi pel seu escó. Tot i estar reconeguts des de fa un
any, els eurodiputats de JxCat també mantenen una
demanda contra el
Parlament Europeu al mateix TJUE
pels sis mesos en
què no se’ls va deixar exercir. Pel mateix motiu, a més,
tenen presentat un
recurs d’empara al
TC contra el veto
de la JEC i el Tribunal Suprem, si bé
tampoc hi confien, i
saben que arribaran a Estrasburg.
“Hem estat sempre molt coherents
amb el tema”, afirma el seu advocat,
Gonzalo Boye, que
tanmateix relativitza la “doctrina Junqueras”perquè assegura que ja n’hi
havia precedents.

demanat ell mateix”, assenyalen
fonts d’ERC, que en tot cas donen
per fet que això acabarà al TEDH.
En l’àmbit europeu, Junqueras
va presentar recurs al Tribunal General de la UE (TGUE) contra la decisió del 10 de gener del president
de l’Europarlament, David Sassoli,
de fer cas al Suprem i retirar-li l’escó. Sobre això, el TGUE es va pronunciar tot just el 15 de desembre
passat per desestimar la petició, en
considerar que Sassoli “no va fer
res més” que acatar les decisions de
les autoritats judicials espanyoles.
“Anava per procediment accelerat i
han trigat tant a resoldre perquè tenien molts dubtes; han necessitat
34 planes, ho han hagut de justificar molt”, exposen fonts d’ERC,
que apunten a més que la resolució
no entra en el fons i tot just rebutja
el recurs perquè la decisió de Sassoli “no provocava efectes jurídics”.
Per això mateix ja avancen que hi
presentaran recurs de cassació al
TJUE, sense esgotar els dos mesos
de què disposen. I tenen esperances
que els doni la raó, en ser qui va dictar la resolució original. “És interpretable, però indirectament hi pot
voler intervenir per esmenar-ho”,
confien. El mateix TJUE, a banda,
té sobre la taula un altre recurs curiós, contra el fet que es permetés a
Solé ocupar l’escó de Junqueras. ■
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Illa fa una crida a
“superar el bloqueig
i els bàndols”
a Indica que el socialisme té marcat el rumb: transició

ecològica, igualtat de gènere, cohesió social i digitalització
E. Ansola
BARCELONA

El ministre de Sanitat,
Salvador Illa, va protagonitzar ahir el seu primer
acte electoral després
d’assegurar que es mantindrà en el càrrec fins que
comenci la campanya a finals de gener. Ho va fer
apuntalant el que serà el
missatge electoral dels socialistes fins al 14 de febrer. El PSC és l’única alternativa per “girar full” i
superar la política de “bàndols i bloqueig” durant tota una “dècada perduda”.
A més a més, el projecte

169600-1236941L

La frase

—————————————————————————————————

“La política de
trinxeres ha dut una
Catalunya estancada,
si continuem així
perdrem el tren”
Salvador Illa

CANDIDAT DEL PSC

socialista per a Catalunya
va de bracet del projecte
que el govern de Pedro
Sánchez té per a tot Espanya i que es basa en la digitalització, la transició ecològica, la igualtat de gènere i la cohesió social i terri-

torial, les línies mestres
que –va afegir-hi el ministre candidat– porten també la signatura d’Europa
per a aquest període postpandèmia que ha fet escurçar per als pròxims
cinc anys un període de
canvis que es preveia de
20 anys. És per aquest motiu que Illa va voler emfatitzar que la solució per a
Catalunya “depèn d’un
president socialista a La
Moncloa i un altre al Palau
de la Generalitat, no hi ha
cap altra alternativa capaç
de bastir ponts entre els
catalans i la resta d’espanyols”. De fet, va assegu-

El ministre de Sanitat i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa,
ahir en el primer acte electoral en línia ■ EFE

rar que el president Sánchez aposta també pel “retrobament”. “La seva voluntat és ferma”, va dir.
Pel ministre la gran pregunta que s’ha de fer el votant el 14-F és: “Volem
continuar paralitzats o
avançar? Volem continuar enrocats o girem full
d’una punyetera vegada?”
Illa va respondre oferint la
major mobilització de recursos de la història a través del pressupost de l’Es-

tat, “el primer que compleix amb l’Estatut des de
fa anys”, alhora que va recordar les retallades dels
governs d’Artur Mas i Mariano Rajoy.
Aquest cop Illa va fer un
discurs alternant de manera cronomètrica i repetitiva, fins i tot semblava
un pèl incòmode per al mateix parlant, l’ús del català
i del castellà en expressions idèntiques de contingut, la qual cosa reme-

tia a l’interès del PSC de
captar vots entre els votants de Ciutadans i del
PP, els dos partits que més
rebuig han mostrat vers
l’ús del català a l’escola, el
comerç i els mitjans de comunicació públics.
Illa, que va elogiar les figures d’Ernest Lluch i Pasqual Maragall va ser criticat pel germà d’aquest últim per fer ús del llegat polític de l’exalcalde i el va
instar a callar. ■
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OPINIÓ

David Fernàndez

Vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana
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Aterreu la independència!
“M

oveu-la en curt i al peu! Res de pilotades!” La pilota al centre de l’estratègia. Vet aquí la gran innovació de Cruyff i Guardiola. El futbol és allò
que es fa amb la pilota. La resta, com fer passades llargues, córrer molt, fer-se la víctima, protestar o esbatussar-

se, és totalment innecessari i contraproduent. Quan van
aterrar a la banqueta del Barça, l’equip havia oblidat per
complet el bon tracte de la pilota. La feien volar de punta a
punta del camp sense sentit, l’heroïcitat havia substituït el
bon joc, i la queixa pels mals arbitratges (jutges) eclipsava

la pilota. Aquest estil no feia guanyar, i la crisi era habitual.
L’equip estava perdut, com ho està avui el moviment independentista. La pilota dels indepes és la independència, i
oblidar-la és condemnar-nos al victimisme de la injustícia
dels jutges, com al Barça abans de Cruyff, Guardiola.
Polítics i indepes de pedra picada maltracten “la pilota”,
l’eviten, i fins i tot eviten dir “independència”. Prefereixen
parlar de república, ampliar la base, sobirania, unitat,
transversalitat, pluralisme, i no sé quants subterfugis més.
Un equip que aspira a guanyar la Champions necessita jugadors de Champions.
D’ençà de l’1 d’octubre del 2017 la paraula independència ha estat deliberadament apartada, amagada i buidada
de contingut i significat.
L’única manera que tenim de recuperar l’esperit d’equip
guanyador és tornar la independència com a objectiu polític prioritari des d’ara mateix, reomplint de significat i contingut la paraula independència, donant-li valor, i exigint al
nostre equip (polítics) fidelitat i responsabilitat, que és el
mandat popular pel qual els hem triat. Cap altre.
Els socis de l’Assemblea han apostat àmpliament
(91,6% dels vots) pel decàleg de principis d’acció institucional. Són 10 principis i 56 accions que permeten tenir
una proposta que “baixa la pilota a terra” concretant què
vol dir “fer la independència”. Ningú des del llibre blanc havia fet un esforç tan important en aquest sentit.
La independència com a objectiu central; reconèixer el
mandat de l’1 d’octubre i la DUI; la unitat d’acció és impres-
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Una de les protestes organitzades per l’ANC recentment ■ J.L.

cindible; l’acció unilateral és l’única factible; no col·laborar
amb els partits del 155; blocar les institucions espanyoles;
tenir un sotogoverno fidel; patronals i sindicats independentistes; acció independentista als municipis; banc públic
català; operar amb bancs europeus no espanyols; fer que
l’Agència Tributària de Catalunya recapti el 100% dels impostos; gestionar les compres i concessions de serveis
amb criteris de proximitat...
L’objectiu del decàleg és quàdruple: Concreta. Ja no
parlarem d’independència en abstracte. Ara parlarem d’accions concretes, del com i del quan. Informa l’electorat del
que diuen els programes electorals dels partits independentistes per tal de fer la independència. Fiscalitza l’acció
institucional envers la independència quan tinguem govern
constituït. I pressiona per tal que les institucions siguin fidels al mandat obtingut dels electors, sempre en clau independentista.
Avui, el meu vot no té amo. Revisaré amb atenció les
comparatives dels programes independentistes que faci
l’Assemblea. Només tindrà el meu vot aquell partit amb el
grau de compromís amb la independència de Catalunya
més elevat. Tindrà el meu vot qui sigui capaç de baixar la
pilota a terra i tractar-la amb total diligència.
Aquest 14-F, els electors independentistes tenim més
poder que mai. El nostre vot és una arma de “destrucció
massiva”, i no el podem regalar. Qui el vulgui s’ho haurà de
guanyar. S’han acabat els actes de fe.

