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que concedeix l’Acadèmia
Sueca en l’apartat de literatura.
El document està estructurat al voltant de tres
grans eixos o idees, com
són la defensa del dret a
decidir, condemna de la
repressió exercida en els
darrers anys contra l’independentisme i reivindicació de l’amnistia com a mecanisme per tancar les ferides que ha provocat, i encara provoca, la crisi catalana. Sobre el primer aspecte, els signants sostenen que “els precedents

La frase
—————————————————————————————————

Representants de partits i entitats, durant l’acte en suport a l’amnistia que es va fer a la Model el 15 de desembre passat ■ EFE

Yoko Ono, Dilma Rousseff,
Gerry Adams i cinc premis
Nobel signen per l’amnistia
a Una cinquantena de personalitats subscriuen un text d’Òmnium de denúncia de
la repressió a l’independentisme a Els firmants també defensen el dret a decidir
Francesc Espiga
BARCELONA

En el marc de la seva estratègia d’internacionalitzar
el conflicte català, Òmnium Cultural ha promogut
un manifest que ha rebut
l’aval d’una cinquantena
de personalitats de renom
d’arreu del món. L’artista i
vídua de John Lennon Yoko Ono, l’expresidenta del
Brasil Dilma Rousseff, el
polític irlandès Gerry
Adams, l’activista xinès
exiliat a Alemanya Ai Wei-

wei o la cantautora Joan
Baez són alguns dels noms
que han estampat la seva
signatura al document,
juntament amb els premis
Nobel de la pau Shirin
Ebadi –advocada iraniana–, Adolfo Pérez Esquivel –pacifista argentí–, Jody Williams –activista
americana pels drets humans–, Mairead Corrigan
–activista per la pau a Irlanda del Nord– i l’escriptora i dramaturga austríaca Elfriede Jeline, que el
2004 va rebre la distinció

En espera del debat al Congrés

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

Iniciatives com la d’aquest
manifest, fet públic ahir, pretenen sensibilitzar socialment i
políticament sobre una demanda, l’aprovació d’una llei
d’amnistia, que suscita més
que una oposició ferotge entre
els grans partits estatals. El
PP, Cs i ja no parlem de Vox,
però també el PSOE, s’han
manifestat obertament hostils a aquesta proposta, que
s’haurà de debatre al Congrés

dels Diputats a partir del proper mes de març. Davant d’això, el vicepresident d’Òmnium
va voler recalcar, també ahir,
que el fet que una cinquantena de personalitats “de trajectòria inqüestionable” propugnin aquesta mesura de gràcia
generalitzada revela que
aquesta és una petició transversal que “va més enllà
d’Òmnium o de l’independentisme mateix”.

Torra, processat ara per la segona
pancarta que es va negar a retirar
Redacció
BARCELONA

El jutjat d’instrucció 24 de
Barcelona ha processat
l’expresident Quim Torra
en una segona causa per
desobediència, en veure
indicis d’una “contumaç
rebel·lia” per no haver acatat l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Cata-

lunya de retirar del Palau
una altra pancarta a favor
dels presos polítics i exiliats el setembre del 2019,
en les setmanes prèvies a
la repetició de les eleccions
espanyoles. El president
va ignorar l’ultimàtum de
48 hores que li va donar el
TSJC i va recórrer contra
l’ordre, i arran d’allò el tribunal va dictar un nou re-

queriment que instava els
Mossos a retirar els símbols “de manera immediata”, cosa que van fer. La interlocutòria, difosa ahir
per Efe, conclou que Torra
va incórrer en un delicte
“menys greu” de desobediència, i el deixa a un pas
d’un segon judici, després
que ja fos condemnat i definitivament inhabilitat

arran del primer, després
que el maig del 2019 tampoc fes cas d’una resolució
molt similar de la Junta
Electoral Central abans de
les primeres eleccions.
La jutgessa María Antonia Coscollola dona ara
deu dies a la defensa, la fiscalia i les acusacions perquè formulin els seus escrits sol·licitant l’obertura

“L’amnistia ja no la
demanem només
Òmnium, sinó també
figures de trajectòria
inqüestionable”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

quebequès i escocès” evidencien que “la millor forma de resoldre els conflictes polítics d’aquesta naturalesa és fer-ho amb
l’instrument més propi
dels sistemes democràtics: votar”. Per contra, el
manifest també propugna
que la “judicialització” i la
sentència del 14 d’octubre
del 2019 del Tribunal Suprem contra els líders del
procés no només no ha
temperat la situació, sinó
que l’ha “agreujat”, i es fa
esment dels dictàmens
emesos pel Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l’ONU, l’últim
aquest any, on es demana
l’alliberament dels presos.
Per tancar el cercle, i donar garanties a un diàleg
efectiu entre les parts, el
text conclou que la millor
eina és “una amnistia” per
als represaliats. ■

de judici oral, el sobreseïment o la pràctica de diligències complementàries.
Aquesta segona causa es
va obrir al febrer per una
denúncia de la plataforma
espanyolista Impuls Ciutadà, que ja havia presentat la demanda al TSJC
perquè es retirés la pancarta i ara és acusació particular. Torra va comparèixer com a investigat el 23
de setembre –si bé es va
negar a declarar– al TSJC,
que va passar la causa a un
tribunal ordinari arran de
la seva inhabilitació definitiva per la primera causa,
al cap de pocs dies. ■

El PP fitxaara
la número dos
de Valls
F.E.
BARCELONA

El PP continua sumant fitxatges de figures d’altres
partits per a la seva llista
de les eleccions del 14-F.
Pocs dies després d’anunciar que Lorena Roldán,
ex-Cs, anirà de número 2,
la candidatura liderada
per Alejandro Fernández
va fer públic ahir que Eva
Parera, regidora de Barcelona pel Canvi, ocuparà el
3. Tot i aquest pas, Parera,
que va ser militant d’Unió,
mantindrà el seu càrrec
dins la formació liderada
per Manuel Valls, ja que
aquesta ha donat llibertat
als seus membres per presentar-se en altres llistes a
les eleccions catalanes. ■

Rovira i Serret
tancaran les
llistes d’ERC
Redacció
BARCELONA

La secretària general
d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, tancarà la
llista per Barcelona per al
14-F, secundada en els últims llocs pel conseller
d’Educació, Josep Bargalló, i l’alcaldessa de Sant
Cugat, Mireia Ingla. L’exconsellera Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica i ara
delegada davant la UE,
tancarà la candidatura de
Lleida. A Tarragona, l’últim lloc l’ocuparà l’alcalde
de la capital, Pau Ricomà, i
a Girona, l’exeurodiputat
Josep M. Terricabras. ■

Torra, el dia que el van citar
al TSJC al setembre ■ ACN

