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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,21
La xifra de contagiats
nous per cada positiu
no ha de superar l’1

Dada anterior: 1.074
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 470
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,21

7.047

477

Creixen els dubtes
PORS El govern anuncia una nova reunió tècnica demà, abans de la de divendres, que
decidirà sobre els comicis, però ja avisa que les dades són alarmants GRUP El PSC, i
JxCat a mitges, són els únics que defensen la cita, i els altres eviten pronunciar-s’hi
Òscar Palau
BARCELONA

A mesura que s’atansa el
moment de la decisió, creixen els dubtes sobre si les
eleccions es podran fer el
14 de febrer. La portaveu
del govern, Meritxell Budó, va confirmar ahir que
la taula de grups de dilluns
va coincidir que el determini definitiu es prengui
aquest divendres i no es
demori més enllà com preveien els protocols del Procicat, que donaven el 29 de
gener com a data límit. Això sí, abans, demà mateix,
s’ha convocat els partits a
una nova reunió tècnica
en què les conselleries de
Salut i d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència –competent en l’organització de
processos electorals– presentaran les últimes dades i projeccions sobre
l’evolució de la pandèmia,
d’acord amb les quals s’ha
de prendre la decisió. Per
mirar que sigui consensuada, el govern evitarà
plantar-s’hi amb una proposta pròpia, com ahir li
reclamaven alguns partits, si bé Budó alimentava
la hipòtesi de l’ajornament
remarcant que la situació
és molt preocupant i que
cal garantir molts drets
per no ajornar els comicis.
En canvi, el PSC, que puja
en les enquestes i a més té
el relleu del ministre i candidat Salvador Illa a Madrid pendent de la cita,
gairebé va quedar sol defensant tant sí com no que
les eleccions s’han de fer,
mentre que la resta evitava
pronunciar-s’hi i abonava
un escepticisme creixent.
“Valorarem tots els escenaris i aportarem tota la
informació necessària per

Les frases

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

“Esperem un debat
que tingui en compte
només criteris sanitaris,
epidemiològics i de
garantia democràtica”

“A partir de les dades
d’ahir, no hi ha cap
motiu per no fer les
eleccions; seria en
perjudici de tots”

Meritxell Budó

Miquel Iceta

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Estem disposats a
celebrar les eleccions,
però el que no sabem
és què en pensa el
ministre Illa”

“És increïble que amb
7.000 contagis i 86
morts encara vulguin
deixar la decisió en
mans dels partits”

Laura Borràs

Carlos Carrizosa

PORTAVEU DEL GOVERN

CANDIDATA DE JXCAT

PRIMER SECRETARI DEL PSC

CANDIDAT DE CS

“Deixadesa de funcions” de l’Estat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En un context en què la situació sanitària va a pitjor i en què
en l’horitzó més o menys proper ja s’intueix la perspectiva
de noves restriccions, el govern va acusar ahir l’executiu
de Pedro Sánchez de “deixadesa de funcions” en la gestió
de la pandèmia. L’encarregada
de fer-ho va ser la consellera
de la Presidència, Meritxell
Budó, que va recordar que la
Generalitat ha mobilitzat fins
a 841 milions en diverses actuacions per fer front a la crisi,
mentre que el govern estatal
“ha invertit zero euros en ajuts

directes perquè les empreses
i els sectors afectats tinguin liquiditat”. En aquesta tessitura,
Budó va denunciar que hagin
de ser les comunitats les que
suportin la càrrega i el desgast polític de les mesures a
adoptar, com ara limitar l’activitat de sectors productius,
sense tenir la musculatura
econòmica necessària per
compensar-los. En aquest
context, el govern va acordar
ahir una nova línia d’ajuts de
sis milions per als sectors
del lleure i les activitats extraescolars. ■ F. ESPIGA

prendre la decisió que correspongui, tenint en
compte alhora que tothom
ha de tenir garantits el dret
a la participació política
(també els partits per poder fer campanya), el dret
a vot i el dret a la salut i a la
vida”, resumia Budó després del consell executiu,
que precisament va aprovar destinar una partida de
5,2 milions del fons de contingència per fer un únic
enviament a les cases dels

sobres i paperetes electorals de tots els partits parlamentaris. El govern no
vol condicionar el debat de
divendres amb una posició
prèvia, però si no s’arriba al
consens desitjable, Budó ja
recordava ahir que prendrà ell la decisió, tal com va
passar al País Basc i a Galícia. Ahir, en tot cas, no s’estava de recordar que la
pandèmia està en una situació desbocada de transmissió exponencial, amb

un 10% de positivitat en les
proves que fa impossible
resseguir-ne l’origen, i es
preguntava si tindria gaire
sentit tenir dictades restriccions de tot tipus per
reduir la mobilitat, i alhora
mantenir un escenari
d’eleccions que comporten
precisament una gran mobilització social. En un
llarg fil a Twitter la nit anterior per exposar la complexitat de la qüestió, el director general de Processos Electorals, Ismael López-Peña, reconeixia els
dubtes, i assegurava que
els comicis “es podrien”
fer, però expressava els temors que “s’hagin” de fer.
Si s’optés per un ajornament, es convocaria tot seguit un consell executiu
extraordinari per validar
la decisió, que en principi
es formalitzaria en un decret signat pel vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, amb
una fórmula que els serveis
jurídics i Exteriors estan
acabant d’estudiar, perquè, tot i ser una situació
inèdita, s’emmarqui al màxim en la legalitat i no doni
peu a possibles recursos. El
govern voldria que l’eventual decret ja incorporés
un nou calendari per als comicis, si bé ahir tampoc
s’hi aventurava. “Hauríem
de fer que la nova data garantís que l’onada actual ja
anés de baixa, i hauríem
d’escoltar les recomanacions de les autoritats sanitàries, millor que elles diguessin quin seria el millor
moment”, cloïa Budó.
El PSC queda sol
El PSC va ser l’únic partit
que es va pronunciar ahir
de manera contundent
perquè les eleccions no
s’ajornin. “No obrirem les

El vicepresident, Pere Aragonès, i
la consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, dirigint-se ahir al
primer consell executiu de l’any ■ ACN

escoles i tancarem els collegis electorals! S’està
dient que al febrer es podrà anar a esquiar i podrem anar a treballar i
agafar el metro...”, argumentava el primer secretari, Miquel Iceta, a TV3.
Segons ell, es treballa de fa
temps perquè el 14-F tingui les “màximes garanties”; s’ha incentivat el vot
per correu i la velocitat de
propagació és la mateixa
que quan es van convocar.

“No hi ha motius per no
celebrar-les”, insistia després de veure l’informe de
Salut presentat dilluns,
tot recordant que tampoc
hi ha cap confinament domiciliari. Per cert, Iceta,
que va confirmar que vol
continuar com a líder del
PSC en els dos anys que li
resten de mandat, va evitar dir si té reservada una
cartera a La Moncloa, però
admetia que potser Illa no
hauria de deixar el minis-
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El càlcul electoral
Francesc Espiga

Òbviament cap d’ells ho admetrà en públic, però darrere la decisió que adoptarà cada partit sobre un eventual ajornament del 14-F pesarà, i molt, quines són les
seves perspectives davant aquestes eleccions. És a dir,
el càlcul partidista. Per als socis de govern, erosionats
per unes restriccions que han aconseguit no acontentar ningú i fer enfadar gairebé tothom, retardar-les fins

a un escenari sanitari més propici seria poder agafar
aire. Per contra, a un PSC envalentit per l’efecte Illa, així com al conjunt de l’oposició, el que més els convé és
fer-les ara, justament per treure rèdit pel tràngol que
està suposant la crisi per a ERC i JxC. I d’això essencialment va la cosa. I la resta d’arguments semblen
poc menys que sopars de duro.

s pel 14-F

teri de Sanitat –fet que hi
aniria del tot lligat– si els
comicis al final s’ajornen.
Mentre ERC ahir callava –fonts consultades tot
just demanaven que la decisió es prengui “amb el
màxim consens”–, de la
resta només la candidata
de JxCat, Laura Borràs, es
va mostrar disposada que,
“per la seva importància”,
es puguin celebrar les eleccions, “amb les condicions
que determinin els depar-

taments d’Exteriors i de
Salut, que són els que fa
mesos que hi estan treballant”. Borràs, però, alhora
reclamava a Illa que, com a
ministre, es pronunciï sobre si s’han de fer o no, i el
criticava perquè mentre
que a Madrid els seus portaveus “llancen missatges
apocalíptics” cada dia en
què avisen que venen setmanes molt complicades,
a Catalunya “sembla que
tenen un interès molt

gran” a mantenir el 14-F.
També el presidenciable de Cs, Carlos Carrizosa, criticava els socialistes per la insistència en el
14-F tot i les “pèssimes”
condicions, ja que “la gent
té dret que es vetlli per la
seva salut i no per la del
PSC”. Això sí, deia que a Cs
li és igual si són ara o d’aquí
a tres mesos i, en tot cas,
exigia al mateix Illa i a la
consellera Vergés que facin
una proposta i siguin,
doncs, les autoritats sanitàries, i no els partits, les
que decideixin la data. En
la mateixa línia, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, reclamava al govern
que “no centrifugui responsabilitats” i presenti una
proposta “clara”, ja que és
qui ha de decidir, d’acord
amb “criteris sanitaris i en
cap cas partidistes i electoralistes”. Si bé tampoc s’hi
pronunciava, Albiach recordava que les dades són
“preocupants”, i deia que li
costa imaginar-se uns comicis “amb els hospitals al
límit i al caire del col·lapse”.
Tampoc la candidata de
la CUP, Dolors Sabater,
es va voler definir, si bé va
defensar que la decisió es
prengui “estrictament”
amb criteris sanitaris i no
per electoralisme. Sabater
lamentava la “improvisació” un cop més del govern, que ja hauria d’haver
decidit amb quines condicions caldria ajornar el
14-F. Tampoc prenia posició el candidat del PP, Alejandro Fernández, que a
esRadio vaticinava que la
decisió final “tindrà a veure amb tot menys amb els
criteris sanitaris”, i constatava que el ministeri
d’Illa hi tindrà molt a dir.
En canvi, la candidata del
PDeCAT, Àngels Chacón,
va apostar a la SER per
“ajornar les eleccions si no
es pot garantir una participació com cal” o s’està en
plena onada viral. ■

El ministre Illa no abandonarà Sanitat si no hi ha eleccions el 14 de febrer ■ BALLESTEROS / EFE

Illa seguirà com a
ministre si s’ajorna
la cita electoral
a “Soc ministre a jornada completa”, addueix a Defuig el

debat sobre la data i dubta si retenir Sanitat li dona avantatge
David Portabella
MADRID

“Soc ministre a jornada
completa.” Amb aquesta
sentència, el ministre de
Sanitat, Salvador Illa, va
anunciar ahir que seguirà
retenint la seva cartera al
govern de Pedro Sánchez
si les eleccions catalanes
no se celebren finalment
el 14 de febrer i han de ser
ajornades per l’evolució de
la pandèmia, tot i que ja és
públic que és el candidat
del PSC. En una escena
paradoxal, Illa compareixia ahir a la taula del Consell de Ministres com a ministre i havia de respondre
si creu, com a màxima autoritat sanitària que és,
que la crisi de la Covid-19
permet o no la cita electoral a la quall ell concorrerà,
però va defugir la incomoditat pel debat sobre la data avisant que abandonarà
la cartera només quan es
doni el tret de sortida a la
campanya electoral: “Estic centrat al 101% en la
lluita contra el virus.”

La frase

—————————————————————————————————

“Estic centrat al 101%
en la lluita contra el
virus. No sé si genera
cap avantatge. No són
setmanes còmodes”
Salvador Illa

MINISTRE DE SANITAT

La jugada de desvestir
el govern de Sánchez
–avui la coalició compleix
el seu primer aniversari–
per vestir un candidat del
PSC que millorés les possibilitats de Miquel Iceta
sempre va ser una aposta
de riscos múltiples, però si
el 30 de desembre, quan
tot es va precipitar, els perills eren una intuïció, ara
ja són una realitat. A només tres dies per al veredicte final sobre el 14-F,
Sánchez descobreix que
no és ell l’amo del calendari d’una crisi de govern, sinó que el dictarà el virus, i,
al seu torn, Illa comença a
témer que el “torno a casa”
es podria demorar sine die

i obeirà a un fenomen tan
volàtil com una pandèmia.
Tot i gaudir d’una privilegiada talaia com és el
ministeri –amb l’auxili del
Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries de Fernando Simón–, Illa evita
tenir opinió pròpia sobre
si les eleccions s’han de fer
o si ell n’aconsella l’ajornament. “Pel que fa a la celebració de les eleccions, ja
hi ha un espai de decisió al
qual jo no afegiré cap matís; és una decisió que ha
de ser presa per consens
entre els partits, i és als
partits als quals correspon
prendre-la”, va dir. Illa viu
ara atrapat: és un dels més
ben informats, però pateix el risc que tota opinió
sobre la cita en què ell és
candidat sigui vista com
oportunista. Fins i tot dubta si retenir la cartera li dona avantatge: “Estic centrat al 101% en el ministeri, i les funcions les deixaré quan comenci la campanya. No sé si genera cap
mena d’avantatge. No són
setmanes còmodes.” ■
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Les claus de la vista pel
suplicatori contra Puigdemont

a Els eurodiputats de Junts compareixen demà en la comissió d’Afers Legals per defensar la seva
immunitat a La decisió final de l’eurocambra difícilment arribarà abans de les eleccions del 14-F
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El president a l’exili Carles Puigdemont afronta
una cita clau demà en la
seva lluita contra la causa
del procés del Tribunal
Suprem. Tant ell com els
també eurodiputats de
Junts Toni Comín i Clara
Ponsatí compareixeran
demà al Parlament Europeu per demanar que
se’ls protegeixi de l’intent d’extradició de l’Estat espanyol.
Malgrat que l’aixecament de la immunitat europarlamentària és una
decisió política d’una cambra controlada per populars, socialistes i liberals,
els tres independentistes
estan tranquils a l’hora
d’afrontar l’audiència davant de la comissió d’Afers
Legals, que avalua el suplicatori del Suprem. I més
ara que Bèlgica ha rebutjat
definitivament l’extradició de l’exconseller Lluís
Puig en detectar vulneracions de drets fonamentals en el cas de l’1-O. Una
sentència ferma que els
“reforça” de cara a la vista,
asseguren fonts de Junts.
L’audiència començarà
a tres quarts de cinc de la
tarda i serà semipresencial, però Puigdemont, Comín i Ponsatí seran presents a la sala. El líder de
JxCat, acompanyat del
seu advocat Gonzalo
Boye, serà el primer a enfrontar-se als 25 membres
de la comissió, presidida
per l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez.
Tindrà quinze minuts per
exposar-hi els seus arguments i llavors respondrà
les preguntes dels eurodiputats. Seguidament, i
per torns, Comín i Ponsatí
hi compareixeran de la
mateixa manera. Cada
vista durarà com a molt
una hora i, per tant, acabarà cap a les vuit del vespre.
A banda d’aportar la recent sentència belga, els
exiliats al·legaran que la
causa de l’1-O és una “persecució política”, que el Su-

Puigdemont, Ponsatí i Comín, el 29 de febrer del 2020, en l’acte del Consell per la República a Perpinyà ■ EFE

Què passa si finalment perden la immunitat?
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La pèrdua de la immunitat
europarlamentària implicaria
que els eurodiputats de Junts
Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí s’haurien
d’enfrontar als tribunals belgues per la petició d’extradició del Tribunal Suprem en el
cas de l’1-O.
Per tant, haurien de seguir
tot el procediment judicial
que ja ha passat amb èxit l’ex-

conseller Lluís Puig, ara lliure
a Bèlgica. Però mentre batallin als jutjats els pròxims mesos, si finalment perden la
immunitat, continuaran sent
membres de ple dret del Parlament Europeu. És a dir, podran exercir amb normalitat
les seves funcions parlamentàries. Quedaria en mans del
jutge belga permetre els desplaçaments a la seu d’Estras-

burg o de la mateixa cambra
si ho especifica en la decisió
del suplicatori.
Fins i tot si Bèlgica accedís
a extradir Puigdemont, Comín i Ponsatí –un supòsit ara
més llunyà que mai veient la
sentència de Puig–, tots tres
mantindrien l’escó a l’eurocambra, almenys fins que no
hi hagi una condemna a l’Estat espanyol que els inhabiliti.

prem no hi té competències i que hi ha “irregularitats” en el procediment
del suplicatori. La defensa dels independentistes
creu que són motius suficients per rebutjar-lo i protegir la seva immunitat.

conservador búlgar Angel
Dzhambazki, per redactar
l’informe en què proposi
l’aixecament o no de la protecció parlamentària a
Puigdemont, Comín i Ponsatí. El presentarà en una
nova reunió de la comissió
d’Afers Legals, que després
votarà en una altra trobada.
Fonts parlamentàries
veuen difícil que la comissió voti abans de febrer,

perquè tots els documents
rellevants s’han de traduir
a les llengües oficials de la
UE. Com a molt aviat, seria el 2 de febrer, cosa que
permetria al ple de l’eurocambra pronunciar-se sobre el suplicatori just la
setmana final de la campanya per a les eleccions catalanes del 14-F. Un escenari possible, però poc
probable, tenint en comp-

Pròxims passos
Un cop celebrades les vistes, serà el torn del ponent
que gestiona el cas, l’ultra-

La data

—————————————————————————————————

14.01.21

Puigdemont, Comín i Ponsatí compareixen demà davant la comissió d’Afers Legals
del Parlament Europeu.

Voxregistraja
al Suprem les
al·legacions
contra l’indult
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem no ha
redactat encara l’informe
–es dona per descomptat
que en contra, com ha fet
la fiscalia– sobre la concessió de l’indult als presos
polítics, però Vox, el partit
ultradretà que va fer
d’acusació particular al
procés, va acudir ahir al
tribunal a registrar ja les
al·legacions en contra de
la mesura de gràcia. Segons l’escrit de l’equip jurídic dirigit per Marta Castro, indultar els presos enviaria el missatge a la societat que hi ha “la més absoluta impunitat dels delictes comesos contra l’ordre constitucional”. “No
s’ha de consentir que el govern, per interessos partidistes, electoralistes o
ideològics, pretengui utilitzar aquest mitjà per
blanquejar una actuació
delictiva”, alerta Vox. Pedro Sánchez ha aplanat el
camí a concedir els indults
per afavorir la “reconciliació”, i el titular de Justícia,
Juan Carlos Campo, preveu que arribin abans del
juny i obre la porta que el
Consell de Ministres aprovi una gràcia diferent per a
cada pres i avisa que no beneficiarà els exiliats. ■

El govern vol
una connexió
aèria directa
amb el Japó
Redacció
BARCELONA

te l’ajustat calendari.
Si, per contra, la comissió d’Afers Legals finalitza
la tramitació el 22 de febrer o més endavant, el
ple no es pronunciarà fins
passats els comicis catalans, com a molt aviat en la
sessió de finals de març.
Del paper que tingui el
suplicatori en la competició electoral, també en
dependrà la transparència de la votació, que en el
ple es fa “a mà alçada” i no
es registren els vots, només s’anuncia si es retira o
no la immunitat. ■

El Consell Executiu va
aprovar ahir el pla Japó
2020-2023, que, entre
d’altres, té com a objectiu
fomentar la inversió del
país asiàtic a Catalunya,
establir una connexió aèria directa entre els dos
territoris, impulsar les relacions científiques i fomentar la mobilitat entre
centres de recerca. També
té una dotació pressupostària per impulsar una cinquantena d’accions, entre
aquestes la millora de la
cooperació sanitària per la
pandèmia. ■
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El jutjat rebutja que l’Estat
indemnitzi Sant Julià per l’1-O

a L’Audiencia Nacional responsabilitza l’Ajuntament dels danys al pavelló per haver-lo posat al
servei “d’un procés electoral il·legal” a L’alcalde sospesa recórrer altre cop contra la “injustícia”

rebutjava la reclamació
municipal. Per tot plegat,
l’Ajuntament va decidir insistir en una instància superior, aquest cop, a l’Audiencia Nacional.
En culpen el consistori
La sentència argumenta
que la responsabilitat patrimonial de l’administració obliga l’Estat a indemnitzar “tota lesió que rebin
els particulars en qualsevol dels seus béns o drets”
sempre que sigui “com a
conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics”: “No
tot dany que produeixi
l’administració és indemnitzable, només aquell que

La xifra

—————————————————————————————————

13.427

euros reclama l’Ajuntament
de Sant Julià de Ramis (Gironès) a l’Estat pels danys al pavelló en la jornada de l’1-O.

La càrrega de la Guàrdia Civil a Sant Julià de Ramis l’1 d’octubre del 2017, que va acabar amb el trencament de portes i altres desperfectes al pavelló ■ LL. SERRAT

E. Agulló / G. Busquets
SANT JULIÀ DE RAMIS

El jutjat central contenciós número 7, amb seu a
l’Audiencia Nacional, ha
desestimat el recurs interposat per l’Ajuntament de
Sant Julià de Ramis perquè l’administració estatal
indemnitzés
amb
13.427,43 euros les destrosses provocades al pavelló arran de l’actuació de
la Guàrdia Civil per evitar
les votacions durant el referèndum de l’1-O. La sala
conclou que la Guàrdia Ci-

vil “no va actuar antijurídicament” perquè els agents
de l’institut armat estaven
“emparats per una resolució judicial que ordenava
retirar tot el material relacionat amb el referèndum
convocat il·legalment”. I
atribueix al govern local la
responsabilitat pel fet de
posar instal·lacions municipals “a disposició d’un
procés electoral il·legal”.
El contenciós de l’Ajuntament contra el Ministeri
de Justícia va arribar a judici el 2 de desembre passat. I era el segon interpo-

sat pel consistori del Gironès per les destrosses al pavelló. En un primer moment, el gener del 2018,
l’Ajuntament va presentar
una reclamació patrimonial al Ministeri de Justícia, demanant-li els 13.427
euros que va costar arreglar els desperfectes. Però,
després de mig any sense
resposta, ja van presentar
un primer recurs que va
decaure, perquè s’articulava al voltant del silenci administratiu. Poc després
d’interposar-lo, el ministeri va respondre dient que

L’alcalde estudia un nou recurs
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió (ERC), veu
en la resolució judicial “una
altra injustícia de la justícia
espanyola”, que “avala els
desperfectes que va causar la
Guàrdia Civil durant l’1-O del
2017 al pavelló” de Sant Julià.
Puigtió avançava que estan
“estudiant la possibilitat de
presentar recurs contra la
sentència”, una possibilitat
que ja van començar a sospesar des del moment que va

acabar l’últim judici a Madrid.
Per l’alcalde gironí, es tracta
d’una qüestió de “dignitat, llibertat i democràcia”, i, després d’aquesta última resolució, creu que “aquests tres
valors es veuen greument
afectats”. La contundència de
l’actuació policial i del fort
dispositiu va estar marcada
pel fet que era el col·legi electoral on estava prevista la votació del president Carles
Puigdemont. ■

mereixi la consideració de
lesió perquè el perjudicat
no tingui el deure jurídic
de suportar-lo per no existir causes de justificació
que el legitimin.”
La sentència, a més, assenyala “la conducta del
mateix ajuntament perjudicat” com a responsable
dels desperfectes per haver posat el pavelló “a disposició d’un procés electoral il·legal” i amb “resolucions judicials que obligaven la Guàrdia Civil, en
funcions de policia judicial, a retirar tot el material electoral”. “El dany no
s’hauria produït sense la
posada a disposició de les
instal·lacions de titularitat
municipal al servei d’una
activitat il·legal”, rebla. ■

La CUP vol que el govern retiri les
70 acusacions contra activistes
J.A.
BARCELONA

La cap de llista de la CUPGuanyem, Dolors Sabater, va demanar a la resta
de partits que es presenten a les eleccions que es
comprometin a fer efectiva “la retirada immediata
de les més de setanta acusacions particulars de la

Generalitat” contra activistes. Aquesta és una de
les receptes de la formació
en matèria antirepressiva
que va presentar ahir davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) i que inclouen aturar l’aplicació de la llei
mordassa per part dels
cossos policials en compliment del que va aprovar el

Parlament; un canvi de
model policial menys “militaritzat” i que no tracti la
població com a “enemiga”;
l’aturada de la persecució
policial per motius ètnics,
ideològics i xenòfobs; la
dissolució de les unitats
Brimo i ARRO dels Mossos,
i el tancament immediat
dels centres d’internament
d’estrangers (CIE).

A l’acte també hi van intervenir Laia Estrada i Xavi
Pellicer –cap de llista per
Tarragona i número 4 de
Barcelona,
respectivament–, que van lamentar
que el govern actuï amb
“certa covardia” perseguint només els més febles i
van recordar que en un mes
i mig hi ha una desena de judicis contra activistes. ■

Dolors Sabater en un moment de la seva intervenció ahir al
matí davant del TSJC ■ ORIOL DURAN

