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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,32
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 4.437
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 497
Les UCI haurien de tenir un
màxim de 300 malalts
greus
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4.324
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POLÍTICA AJORNAMENT ELECTORAL

Eleccions
DECISIÓ El govern decreta, amb el consens majoritari de la taula de partits, ajornar
al 30 de maig els comicis convocats per al 14 de febrer, arran de la situació pandèmica
ABANS El PSC, el PDeCAT i els comuns van proposar avançar la data, sense èxit
Òscar Palau
BARCELONA

Del 14-F al 30-M. La taula
de partits reunida ahir al
Parlament va donar molt
majoritàriament per bona
la proposta del govern
d’ajornar tres mesos i mig
les eleccions convocades
per al 14 de febrer, en plena cresta de la tercera onada de Covid segons els epidemiòlegs, i traslladar-les
al 30 de maig, una data en
què els experts confien que
el risc serà menor, atenent
el precedent del 2020 però
també les condicions climatològiques, més propícies,
i el fet que la campanya de
vacunació ja haurà immunitzat entre un 9% i un 30%
de la població, segons càlculs fets ahir pel mateix
executiu. Tots els grups, ni
que fos a contracor, van
acabar acceptant l’ajornament, si bé alguns, com el
PSC –que no va descartar
una impugnació judicial–,
van mostrar dubtes sobre
la forma jurídica i els tràmits preelectorals que ara
caldrà repetir o que es permetrà reobrir, i, sobretot,
van discrepar pel que fa a la
nova data, massa llunyana.
Un consell executiu extraordinari a la tarda va
aprovar formalment l’ajornament i va donar llum

verd al decret, que –signat pel vicepresident Pere
Aragonès– avui publica el
DOGC, que deixa sense
efecte la convocatòria del
14 de febrer i que dicta que
es faci per al 30 de maig, això sí, “prèvia anàlisi de les
circumstàncies epidemiològiques i de salut pública,
i de l’evolució de la pandèmia al territori de Catalunya, i amb la deliberació
prèvia del govern”. “Mantenir la convocatòria és un
risc inassumible en clau
sanitària i un perjudici per
a la participació que ha de
legitimar tot procés democràtic”, justificava Aragonès en una compareixença al vespre, en què deia
que la decisió és molt “meditada i raonada”. El vicepresident es conjurava a
no distreure’s ara i a centrar-se “exclusivament” a
gestionar la pandèmia i
evitar el col·lapse sanitari.
El PSC, bel·ligerant
Tot just començar la reunió del migdia, el govern
va plantejar la idea de passar els comicis a un interval entre “el maig i el juny”,
però vist el clam dels
grups, que no volien sortir
sense una data concreta,
al final la va posar sobre la
taula: el 30 de maig. I la
gran majoria hi van estar

d’acord, tot i que alguns
havien proposat altres dates anteriors. Per exemple, Catalunya en Comú
Podem, que va suggerir el
16 de maig, però que al final va validar sense matisos la data del 30. O el PDeCAT, finalment convidat a
la reunió, que va suggerir
fer-ho entre el 25 d’abril i
el 16 de maig per escurçar
al màxim l’espera, i que al
final es queixava que no li
havien donat “cap criteri
objectiu” per no fer-li cas.
És clar que la posició
més bel·ligerant va ser la
del PSC, que tot i que va cedir respecte a la necessitat
de l’ajornament, va insistir
que la cita no es podia demorar més enllà d’unes
setmanes, fins que hagués
baixat la corba de la tercera onada i abans de Setmana Santa, per la qual cosa
va proposar que fos el 14 o
el 21 de març. “No lliga si es
diu que és per dades epidemiològiques, i tampoc si
parlem de més de cinc setmanes, perquè no es poden
fer prediccions fiables més
enllà”, acusava el seu líder,
Miquel Iceta, visiblement
contrariat, ja que no entén
per què no es poden fer el
14-F quan segons les últimes dades de Salut el pic
de l’actual onada serà el 19
de gener. A més, recordava

que, “perquè la vacunació
fos decisiva, el grau de població hauria de ser superior al 70%, i això no serà
fins passat l’estiu”. Això sí,
convençut que tot plegat
només és una maniobra
contra el seu nou candidat,
Salvador Illa, acabava
dient, desafiador: “La dinàmica és imparable i la victòria d’Illa es produirà igualment. Poden endarrerir el
canvi, però no impedir-lo.”
D’acord, amb matisos
La resta de grups acceptarien la nova data, si bé amb
matisos. Cs i ERC eren els
que menys objeccions hi
posaven, perquè hauria
estat una “aberració” fer
eleccions en les circumstàncies actuals, segons el
cap de l’oposició Carlos
Carrizosa, que creu que
s’ha imposat el “sentit comú” i els motius estrictament sanitaris. Fins i tot
s’enganxava amb el PSC
en declarar-se “sorprès”
pel seu discurs “amb tants
aires negacionistes”, que
relativitzava el risc de contagis. “Dir-nos negacionistes és un insult, volem el
suport de la ciència i estem
al costat d’autoritats sanitàries i professionals”, li replicava Iceta. És clar que el
republicà Sergi Sabrià, satisfet per l’alt consens as-
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solit, també acusava el
PSC de “cinisme i electoralisme”. “Nosaltres també estàvem preparats per
anar a eleccions i assolir els
millors resultats, però no
és el que hem de mirar en
aquest moment”, cloïa.
JxCat, entretant, va voler marcar distàncies, ja
que també va emfasitzar
que estava a punt per a les
eleccions, i no va adoptar
com a pròpia la decisió
d’ajornar-les, en què han
tingut molt pes específic
departaments governats
per ERC com Salut i Exteriors, que controla els processos electorals. Això sí, la
seva portaveu, Elsa Artadi,
deia que compartia i ente-

nia les raons de l’ajornament, si bé demanava que
es treballi des d’ara perquè
es garanteixi el vot al maig,
impulsant fins i tot canvis
legislatius, encara que hagi
de ser al Congrés.
La CUP també veu bé la
nova data, però va acusar el
govern de no haver fet tots
els possibles per garantir alhora la salut i el dret a vot
el 14-F, i li va exigir que no
torni a passar i no s’arribi
a l’abril, a un mes del 30-M,
amb els mateixos dubtes.
El PP ho va acceptar sense
ganes de polemitzar, però
es va queixar que en la reunió d’ahir no es va debatre
ni votar res, i que tot estava
dat i beneït pel govern. ■
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L’amenaça del PSC
Mayte Piulachs

El PSC va ser l’únic que es va aixecar de la taula de partits d’ahir sense acceptar la nova data de les eleccions
catalanes escollida pel govern, el 30 de maig, mentre
que d’altres amb més cintura democràtica (els comuns
o el PDeCAT), que van proposar altres dates, al final van
acceptar el 30-M. L’efecte Illa, si és real, ha de poder entomar tres mesos més, i tots els partits haurien d’estar

electoral del 30 de maig
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més preocupats pels ciutadans i no només veure’ls com
a electors. Si el PSC porta l’ajornament al TSJC, ja no cal
que reobrin un Parlament segrestat pel TC. A Galícia i el
País Basc tots els grups van acceptar un ajornament
electoral. I a Portugal? Allà, pel que llegim, han acordat
mesures excepcionals per garantir el dret de vot a tothom. I a Catalunya? Res de res.

PSC i Vox, oberts
a impugnar-ho
Ò.P.J.
BARCELONA

14 de maig
Inici de la
campanya electoral

28 de maig

29 de maig

30 de maig

Cloenda de la
campanya electoral

Dia de reflexió

Dia de les
eleccions

“Volem advertir que una
cosa és canviar la data i l’altra, canviar les regles del
joc quan la partida ha començat. Una cosa és possible i l’altra, no.” El líder del
PSC, Miquel Iceta, gairebé
l’únic que es va oposar a la
decisió final i en tot cas el
que ho va fer amb més contundència, va deixar oberta la porta a interposar un
recurs a la justícia, ja que,
tot just sortir de la reunió
de partits, va avisar que llegiran amb lupa el decret
d’ajornament aprovat ahir
pel govern i que publica
avui el DOGC. En funció
del que hi vegin, decidiran
si l’impugnen o no. I és que
el socialista ja avisava que
l’executiu haurà de fer un
nou decret de convocatòria a l’abril, i tem, per
exemple, que reobri tràmits en teoria ja tancats,
com l’opció de canviar llistes o fer coalicions entre
partits, si bé no va voler
concretar si expressava
els seus temors per algun
rival en concret.
“No es poden fer noves
eleccions; no ho acceptem i
el govern no està en condicions legals de fer-ho”, in-

sistia Iceta, per a qui tot el
que passi ara “no pot anullar el que ha passat”. Així,
per exemple, entenia que
es pugui modificar el cens
perquè votin els joves que
compleixin 18 anys entre
el 14 de febrer i el 30 de
maig, però no reobrir els
tràmits perquè algun d’ells
es pugui incorporar a alguna candidatura en haver
adquirit també el dret al
sufragi passiu. “Les llistes
electorals es van presentar
en el termini establert i en
la forma escaient; per nosaltres no es poden reobrir
terminis ja esgotats”, concloïa. De fet, fins i tot creu
que si algú ja ha demanat
votar per correu no cal que
ho torni a fer. “Són les mateixes eleccions”, repetia.
El líder de Vox, Santiago
Abascal, també va rebutjar
ahir a la tarda que s’ajorni
el 14-F, i va avançar que el
seu partit està estudiant si
es pot recórrer contra la
decisió. “Si hi ha una escletxa legal, ho farem”, va
dir des de Barcelona. Segons l’ultradretà, hi ha
molts dubtes que no sigui
una “decisió política”, ja
que creu que hi ha “moltes
fórmules” per evitar aglomeracions als col·legis i el
govern “no les ha buscat”.
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El vicepresident Aragonès i la consellera Budó dirigint-se a la reunió extraordinària del Consell Executiu amb altres consellers, ahir ■ ACN

El govern farà un nou decret
per convocar els comicis

a Avui es publica el text que anul·la la convocatòria del 14-F i el 5 d’abril s’hauria d’aprovar el decret
per a la del 30 de maig a L’executiu vol actualitzar el cens pels nous votants i convalidar tràmits fets
Xavier Miró
BARCELONA

Finalment el govern català ha optat per anul·lar via
decret la convocatòria
electoral del 14-F i fer a
l’abril una nova convocatòria electoral per al 30 de
maig. Es tracta de posar el
comptador a zero però
aprofitant alguns dels tràmits ja realitzats, tenint
en compte que la maquinària electoral es va posar
en marxa el 22 de desembre, i a més d’estar constituïdes la Junta Electoral
Central i les de zona també s’havien presentat les
candidatures i 35.000 persones havien sol·licitat el
vot per correu. El govern
català no va voler avançar

ahir cap altra data ni termini sobre el calendari
electoral més enllà de confirmar que la votació serà
al 30 de maig. Però el decret aprovat ahir a la tarda
pel Consell Executiu i que
publica avui el DOGC és
clar pel que fa a l’anul·lació
del 14-F i a la nova convocatòria que s’haurà de fer.
Nou decret el 5 d’abril
Formalment, doncs, el decret estableix en l’article 1
que “es deixa sense efecte
la celebració de les eleccions” del 14-F i s’anuncia
en l’article 2 que els nous
comicis “es convocaran
per tal que tinguin lloc el
30 de maig”. Tenint en
compte que les eleccions
catalanes es regeixen per

la llei orgànica de règim
electoral general (Loreg) a
manca d’un text propi, la
convocatòria s’haurà de
fer 54 dies abans tal com
estableix la legislació estatal, de manera que el govern català hauria d’aprovar el nou decret el 5
d’abril perquè es publiqués el 6, el dia a partir del
qual començaria a córrer
de nou el calendari electoral.
Però tot i que formalment això suposi començar de zero, la consellera
de Presidència, Meritxell
Budó, avançava ahir que
els propers dies el govern
anunciarà el nou calendari, i s’obria a “convalidar
actes i tràmits” ja realitzats per a la convocatòria

del 14-F, sense especificar
quins, però. De fet, aquestes decisions s’hauran de
prendre d’acord amb la
Junta Electoral Central, ja
constituïda i operativa des
del desembre i a la qual es
dirigeix l’executiu en el decret de suspensió del 14-F.
Cens nou i candidatures
Amb tot, la consellera Budó apuntava ahir a l’“evidència” que caldrà actualitzar el cens electoral perquè puguin exercir el dret
a vot els joves que compliran els 18 anys a partir del
14 de febrer i fins al 30 de
maig. De fet, alguns juristes han demanat de garantir també a aquests nous
electors el dret a ser candidats i, per tant, permetre

canvis en les candidatures
ja presentades per al 14-F i
que la JEC havia de proclamar oficialment aquest dimarts 19. A més de permetre aquests canvis en les
candidatures, també s’ha
apuntat la possibilitat de
permetre recollir avals a
noves llistes, tenint en
compte que faltaran quatre mesos i mig fins a la celebració dels comicis.
Però el PSC s’oposa a
obrir la porta a replantejar
candidatures, i adverteix
que si es fa, presentarà recurs contra l’ajornament,
un recurs que obriria una
via jurídica incerta i podria forçar la tornada al
14-F. Pels socialistes, no
es poden “canviar les regles de joc” perquè consi-

deren les del 30 de maig les
mateixes eleccions que no
s’han pogut fer el 14-F.
Tenint en compte que
l’ajornament es justifica
per l’alt risc de contagi i la
mala situació hospitalària
que es preveuen per al 14F, la nova convocatòria dona força més marge per
adoptar mesures preventives contra la Covid-19
com, per exemple, intentar vacunar tots els membres de les meses electorals, però caldrà veure si la
JEC podria acceptar avançar la tria dels integrants
–avui la llei estableix que
no es trien fins a 25 dies
després de convocats els
comicis, un marge estret
tenint en compte possibles al·legacions posteriors per indisposició.
El vot per correu i la
possible ampliació de terminis per promoure’l com
a mecanisme per reduir
l’afluència de votants presencials el 30-M és una altra de les decisions que hi
ha sobre la taula. Com
també l’interrogant de
què es fa amb les 35.000
sol·licituds de vot postal
que ja havien rebut les
juntes electorals de zona
per als comicis del 14-F. Si
bé es podrien mantenir,
fonts del govern assenyalen el problema que suposa que part dels sol·licitants prefereixin, de cara
al 30-M, anar a votar en
persona al seu col·legi.
En qualsevol cas, la xifra de 35.000 sol·licituds,
molt superior a la del 2017
per a les mateixes dates,
fa pressuposar un augment significatiu de ciutadans que optaran per
aquesta modalitat. El govern precisa, a més, que
més de la meitat de sol·licituds es van fer telemàticament a través de l’idCAT
Certificat, el DNI electrònic o altres certificats digitals vàlids.
En el cas del vot exterior, l’executiu veu més
plausible mantenir les
sol·licituds ja tramitades,
tenint en compte que
aquest tipus de votant sí
que viu permanentment a
l’estranger de manera majoritària. ■

Les frases

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

“L’ajornament és la
millor opció per lluitar
contra la pandèmia i
perquè tothom pugui
exercir amb seguretat
el dret a vot”

“Els contagis s’han
accelerat, i hi ha una
elevada probabilitat
que l’actual situació de
pandèmia s’allargui
més enllà del 14-F”

“No hi havia
necessitat d’arriscar
convocant ara 5,4
milions d’electors.
S’ha imposat el sentit
comú”

“Que ningú justifiqui
una decisió que té
altres orígens. Alguns
partits han mirat més
enquestes que dades
epidemiològiques”

“No podem acceptar
que el 30 d’abril ens
tornem a trobar en el
mateix escenari que
avui. No permetrem
cap espai al dubte”

“Tot ha estat una
comèdia on el govern
ha volgut traslladar
l’aparença que la
mesa decidia alguna
cosa, i no decidia res”

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

CAP DE L’OPOSICIÓ

LÍDER DEL PSC-UNITS PER AVANÇAR

NÚMERO 2 A LA LLISTA DE LA CUP

SECRETARI GENERAL PP CATALUNYA

Pere Aragonès

Meritxell Budó

Carlos Carrizosa

Miquel Iceta

Carles Riera

Daniel Serrano
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L’executiu se sotmetrà a
un control periòdic de la
Diputació Permanent
a La taula de partits es continuarà reunint per supervisar els passos fins al 30-M
a Patronals i sindicats lamenten els danys que l’ajornament farà a l’economia

Una de les taules electorals durant les eleccions del 12 de
juliol al País Basc ■ EFE

Galícia i el País
Basc van votar
abans de la
segona onada
a Les eleccions de l’abril es van fer el 12
de juliol, en acabar l’estat d’alarma a A
La taula de partits d’ahir al Parlament, presidida per Pere Aragonès, Roger Torrent i Meritxell Budó ■ ACN

Ò. Palau
BARCELONA

L’ajornament
electoral
allargarà el període de provisionalitat sense Parlament constituït, ja que es
va dissoldre el 21 de desembre. Això sí, continua en
funcionament la Diputació
Permanent, l’òrgan format
per 22 diputats que garanteix la continuïtat entre legislatures o períodes de sessions per aprovar tràmits
ordinaris i els més urgents,
però que haurà de guanyar
protagonisme en els pròxims mesos per dur a terme les funcions de supervisió parlamentària, segons
van acordar ahir els partits
i el govern. “Hem adoptat el
compromís de comparèixer les vegades que faci falta per retre comptes en les
accions per fer front a la

pandèmia, i buscar espais
de diàleg i cooperació”,
anunciava al vespre el vicepresident, Pere Aragonès,
que va demanar als partits
una actitud “responsable“
com la d’ahir per fer callar
“la pandèmia de la disputa
electoral”.
En sortir de la reunió del
migdia, diversos grups,
com ara Cs, els comuns, la
CUP o ERC, van posar l’accent en la necessitat, ja assumida per l’executiu, que
la Diputació Permanent
adoptés més el rol de control periòdic, que de fet ja
ha començat a exercir. Dimecres, Aragonès i la consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, hi van comparèixer, i ja hi ha registrades sol·licituds de compareixença d’ells i altres consellers en les pròximes setmanes perquè donin expli-

cacions sobre mesures relacionades amb la pandèmia.
Els partits, a banda,
també van acordar mantenir reunions periòdiques
de la taula des d’ahir fins a
les eleccions, com a fòrum
on poder aportar i debatre
propostes que en garanteixin la seguretat, i on puguin
fins i tot suggerir canvis al
govern en els protocols preventius que tenia aprovats
per al 14-F, que en principi
es mantenen.
Això sí, tot i l’esforç per
mantenir una activitat política de mínims en l’allargament de la paràlisi, hi
haurà aspectes en què no es
podran evitar els efectes.
L’ajornament, per exemple, fa gairebé impossible
pensar en l’aprovació d’un
pressupost per al 2021
molt més adequat a les ne-

cessitats de la pandèmia, ja
que ara la formació de nou
govern difícilment serà
abans de l’estiu, i tota la tramitació necessària per
aprovar-lo s’allarga sempre
uns mesos. Caldrà treballar, doncs, amb el pressupost prorrogat, aprovat
l’abril del 2020.
En aquest sentit, les patronals Pimec i Foment del
Treball han lamentat l’ajornament, ja que consideren
que “perjudica l’economia i
la recuperació econòmica, i
complica l’aprofitament
dels fons europeus”. Els
empresaris no estan
d’acord sobretot en el fet
que siguin “tants mesos”
més, segons expressaven
ahir en una nota. També ho
han alertat els sindicats
majoritaris, que igualment
s’havien oposat a un ajornament. ■

Les reaccions

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

“Nosaltres hauríem
convocat les eleccions
entre l’abril i el maig.
No és bo que
s’allarguin més l’agonia
i el desgovern”

“Ja hem aprovat la
millora dels
mecanismes de control,
però també cal anar
junts amb els agents
econòmics i socials”

“Les conseqüències
són molt greus. Cal que
hi hagi pressupost de
la Generalitat i dir prou
a les mesures
clientelistes”

NÚMERO TRES DEL PDECAT

CANDIDATA DELS COMUNS

SECRETARI GENERAL DE CCOO

Marc Castells

Jéssica Albiach

Javier Pacheco

“L’ajornament
electoral perjudica
l’economia. Hauríem
preferit que els comicis
no s’ajornessin tants
mesos”

Foment del Treball i Pimec

Euskadi només hi havia 2 morts al dia
V. P.
BARCELONA

El País Basc i Galícia van
celebrar les eleccions el 12
de juliol, poc després d’haver acabat el primer estat
d’alarma i amb una situació de la pandèmia molt
millor que l’actual, ja que,
si bé començaven a aparèixer nous brots en totes les
comunitats –el mateix 12
de juliol es va acordar el
confinament de Lleida i la
comarca del Segrià–, el nivell de contagis i d’ingressos estava sota control i
molt lluny de l’inici de la
segona onada, que va arribar després de l’estiu i es
va imposar amb força a
partir de principis del mes
d’octubre.
Aquesta no havia estat,
però, la primera convocatòria. Les eleccions s’havien d’haver celebrat el 5
d’abril, en ple estat d’alarma, amb tothom tancat a
casa i amb unes xifres de
contagis, morts i pressió
hospitalària molt més elevades que les actuals. El 16
de març, quan tots els partits es van posar d’acord
per ajornar els comicis, ja
hi havia més de 9.000 contagis a tots l’Estat i més de

300 morts. El País Basc
era una de les comunitats
amb més incidència, amb
un total de 630 contagis i
23 morts. A Galícia hi havia 245 casos i dos morts
en aquella data.
En aquell moment, i arran de la greu situació sanitària, tots els partits van
fer pinya amb el govern, la
qual cosa, a diferència del

La xifra

—————————————————————————————————

300

morts hi havia hagut en el
conjunt de l’Estat el 16 de
març quan es va decidir ajornar els comicis.

que ha passat a Catalunya,
va esvair qualsevol indici
de conflicte polític. En el
cas del País Basc, el lehendakari, Iñigo Urkullu, i els
líders dels partits bascos
van entendre que calia
suspendre els comicis perquè no es podien desenvolupar “amb prou garanties
per a la salut i l’exercici del
dret a sufragi”. El mateix
argument que es va adoptar a Galícia. ■
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Justícia nega prevaricació
amb els presos polítics

a El departament indica que les seves resolucions són revisades per jutges de vigilància penitenciària i, amb
el tercer grau, els funcionaris estan blindats a Les amenaces de la fiscalia i el Suprem no s’han traduït en res
Mayte Piulachs
BARCELONA

El Departament de Justícia nega de manera rotunda que s’hagi comès prevaricació amb la segona proposta de classificació en
tercer grau dels presos polítics, que van fer abansd’ahir les juntes de tractament de les tres presons
on compleixen condemna, i que en breu ha de validar el servei de classificació del departament que
encapçala Ester Capella
(ERC). Ni la fiscalia ni el
Tribunal Suprem s’han
pronunciat de manera oficial davant aquesta decisió de tornar a concedir la
semillibertat als independentistes catalans. En la
primera classificació en
tercer grau, concedida el
14 de juliol passat —i, sobretot, validada per jutges
de vigilància penitenciària—, van expressar que
era precipitada per la gravetat dels fets i per les elevades condemnes, i el Suprem va revocar la classificació el desembre passat.
Les amenaces que van arribar el primer cop des de
la fiscalia i el Suprem no es
van traduir en cap denúncia formal de prevaricació
contra
el
govern.
Un mitjà de comunicació
espanyol insistia abansd’ahir en aquest relat des
de “fonts de la fiscalia”.
La secretaria de Mesures Penals, que dirigeix
Amand Calderó, no amaga
que va causar “preocupació” l’amenaça del Suprem
del 31 de març passat,
quan va “advertir” que “es
podria perseguir per prevaricació els funcionaris”
que aprovessin l’excarceració dels presos polítics
per complir la condemna
a casa a causa del confinament per la Covid-19. L’advertiment era un missatge
que va arribar als periodistes de manera oficial, però
no pas una interlocutòria.
Els presos polítics no van
sortir dels penals per la
pandèmia, malgrat que organitzacions humanitàries i d’Europa ho van reco-

des per anar a treballar o
per fer voluntariat a través
de l’article 100.2 sí que són
resolucions de les juntes de
tractament, sempre amb
criteris tècnics, però contra les quals es podria dirigir una denúncia.
Amb tot, el Departament de Justícia reitera
que no ha comès cap delicte de prevaricació perquè
totes les seves resolucions
i els acords de les juntes
són supervisats per jutges
de vigilància penitenciària, com recull l’article 72.4
de la llei orgànica i el del reglament penitenciari. És
per això que, en la primera
classificació de semillibertat dels presos polítics, la
fiscalia no va denunciar la
Generalitat pel delicte de
prevaricació en un jutjat
ordinari, sinó que va demanar a cadascun dels tres
jutges de vigilància penitenciària responsables de
les tres presons on són els

Les xifres

—————————————————————————————————

30

professionals revisen la
classificació penitenciària de
cada intern a Catalunya.

7

—————————————————————————————————

per cent de classificacions
fetes per Justícia són tombades pels jutges de vigilància
penitenciària.

El judici als independentistes catalans, al Tribunal Suprem, presidit pel magistrat Marchena, el 2019 ■ EFE

manar i els penals catalans
ho van promoure a través
de l’article del reglament
penitenciari 86.4, i actualment hi ha deu interns que
compleixen condemna als
seus domicilis.
Pel que fa a l’aprovació
del tercer grau, els funcionaris i professionals de les
juntes de tractament (des
de treballadors socials fins
a advocats) estan protegits
d’una possible acusació de
prevaricació perquè emeten una proposta i és el servei de classificació del departament l’ens que l’aprova. La signa la cap de servei,
i el seu superior jeràrquic
és el secretari Amand Calderó. Per contra, les sorti-

Insten el Suprem a no demorar l’informe dels indults
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La defensa dels exdiputats de
JxCat Jordi Sànchez, Josep
Rull i Jordi Turull ha demanat
al Tribunal Suprem que acceleri l’informe sobre els seus
indults, tot i que ells no l’han
demanat personalment. En
un escrit dirigit al tribunal, el
penalista Jordi Pina li reclama que “procedeixi a emetre
el corresponent informe sobre la idoneïtat de concedir
l’indult interessat, donant el
màxim impuls processal a la
seva tramitació”. Hi afegeix
que la sol·licitud d’aquest indult “es va presentar fa més
d’un any” per part d’un parti-

cular cap a tots els condemnats. La defensa explica que
ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que la fiscalia ja ha enviat el seu informe, desfavorable, a la sala penal. Per això,
demana que els el faci arribar.
A més, reclama que es faci el
mateix amb el de l’advocacia
de l’Estat i, en cas que no l’hagi elaborat, que se li requereixi “amb caràcter immediat”.
I s’exigeix que s’expulsi Vox
del procediment, ja que la
llei no preveu que les acusacions populars formin part
d’aquest tràmit.

El govern espanyol s’empara en el fet que encara no
té tots els informes, tot i que
no són vinculants, perquè el
Consell de Ministres resolgui
sobre la concessió de l’indult
total o parcial als presos polítics. El penalista Francesc Jufresa insisteix que la llei permet aprovar els indults sense
els informes, que només és
qüestió de voluntat política.
El ministre de Justícia, Juan
Carlos Campo, va allargar
la resolució fins al maig o el
juny, un cop passades les
eleccions catalanes, sense
preveure’n l’ajornament.

independentistes que els
revoqués el tercer grau. Els
escrits de la fiscalia van ser
contundents i denunciaven frau de llei.
Cadascun dels jutges,
però, va raonar que estava
justificat que els presos polítics complissin la condemna només anant a dormir als penals, en haver assumit la condemna, tot i
que no el canvi de pensament polític, en part, exigit
per la fiscalia. Al final, va
ser el tribunal sentenciador el que va revocar el
tercer grau i el 100.2. Justícia esperava que el Suprem marqués unes directrius més clares, des de
concretar quant temps
més exigeix que estiguin
tancats –només va dir
“més temps en observació”– fins al tractament.
Sense raonaments jurídics, ja es tem que la classificació dels presos polítics
serà un reflex de la pel·lícula El dia de la marmota. ■
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La patronal de
l’ANC promou un
aparador virtual
per a empreses
a La iniciativa, amb uns 300 negocis inscrits, vol incentivar
el consum de serveis i productes catalans a Els promotors

no veuen recorregut a una hipotètica impugnació judicial

BARCELONA

El propòsit de la iniciativa,
segons detallen els seus
promotors, és crear un
hub o un gran aparador a
la xarxa que permeti donar visibilitat a petites i
mitjanes empreses o autònoms, per ajudar-los a
guanyar quota de mercat
en un context econòmic
extraordinàriament advers. Amb aquesta voluntat, la patronal Anem x
Feina, vinculada a l’Assemblea Nacional Catalana (ACN), ha posat en
marxa aquest registre
virtual a través del seu
lloc web –hub.anemxfeina.cat–. “Vam constatar
que no hi havia cap ajut
directe i efectiu per al teixit empresarial català i,
com a patronal compromesa amb el país, vam
dissenyar una eina per
oferir serveis i productes
al consumidor final”, explicava ahir Àlex de Azuaje, delegat a Barcelona

La frase

—————————————————————————————————

“Volem propiciar la
connexió d’empreses
catalanes entre si per
treballar de manera
conjunta”
Àlex de Azuaje

DELEGAT DE LA PATRONAL ANEM X
FEINA A BARCELONA

d’Anem x Feina, durant
la presentació del projecte. Ara mateix, i segons
aquesta patronal, uns 300
negocis ja s’han adherit
a la idea, tot i que únicament una quarantena estan donats d’alta ara mateix a la plataforma.
A través de dos cercadors, un per nom o activitat i un altre en forma de
mapa, es poden localitzar
les empreses o autònoms,
que disposen d’una pestanya individualitzada amb
una lleugera descripció del
que fan o deixen de fer, així com dades bàsiques per
contactar-hi. Des d’Anem
x Feina es recalca el mis-

187666-1237386Q

Desitjo estar amb Tu i amb tots els
éssers volguts en la gràcia perpètua. Gràcies per la teva misericòrdia
cap a mi i els meus.
(La persona ha de resar aquesta
oració tres dies seguits sense dir la
comanda; al cap de tres dies aconseguirà la gràcia per difícil que sigui.)
(Publiqueu-ho quan rebeu la gràcia.)
Agraeixo la gràcia obtinguda. D.P.B.

109004-1236761Q

ORACIÓ A L'ESPERIT SANT
Esperit Sant, tu que m'ho aclareixes
tot, que il·lumines tots els camins
per tal que jo abasti el meu ideal. Tu
que em dones el do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que,
en tots els instants de la meva vida,
ets en mi, jo vull amb aquest diàleg
curt agrair-t'ho, tot i confirmar, una
vegada més, que mai no vull separar-me de Tu per grossa que sigui la
il·lusió material.

Àlex de Azuaje i Albert Juanico, d’Anem x Feina, ahir en la presentació del projecte ■ EPA

187213-1237102L

Francesc Espiga

satge que la inscripció és
totalment gratuïta i, per
fer-la, tampoc cal ser associat de l’organització. “És
una iniciativa oberta a tothom que s’hi vulgui adherir”, emfatitza De Azuaje,
amb una frase que vol deixar clar que l’objectiu de
la idea no és promocionar
empreses o negocis compromesos amb l’independentisme. I, un cop arribats fins aquí, nega qualsevol paral·lelisme amb la
campanya Consum estratègic que al seu dia va endegar l’ANC, i que va acabar sent impugnada per
via judicial arran d’una denúncia de Foment que argumentava que la iniciativa promovia un boicot cap
als negocis no afins al sobiranisme. “Pel que jo sé,
una cosa i l’altra no tenen
res a veure. Insistim que
això és voluntari i obert a
qui li interessi i, per tant,
no esperem que el projecte
pugui ser impugnat”, remata el delegat a Barcelona d’Anem x Feina. ■
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Villarejo revela que el CNI va
ser avisat del 17-A a la Rambla

va fer “notes internes sobre el risc que suposava
que alguns imams a Catalunya en realitat eren
agents del servei secret
marroquí”. “I aquelles notes informatives figuren
als meus arxius personals,
imagino que les deuen haver eliminat com tantes altres coses que molesten.
Però ja el 2015 va quedar
perfectament palès el risc i
la possibilitat que aquesta
font la poguéssim infiltrar
en aquells cercles, cosa
que al final no es va poder
fer”, va narrar. En tot el re-

lat, que incloïa el CNI i Interior –“algunes notes
acabaven judicialitzades i
altres no, les còpies arribaven a Eugenio Pino, a
Ignacio Cosidó i al secretari d’estat, Francisco Martínez”–, no va citar mai els
Mossos.
En l’estricte cas que es
dirimia al jutjat de Madrid i
pel qual Villarejo afronta
dos anys de presó, el cop
d’efecte va ser veure per
primera vegada Corinna
Larsen declarant –des de
Londres i en anglès– com a
testimoni a favor del comissari i culpant Joan Carles I
de les amenaces de mort
que hauria rebut el 2012 a
través de Sanz Roldán
quan era el cap del CNI. “Jo
estava aterrida”, va confessar Corinna tot aportant
detalls macabres, com que
li deixessin al seu apartament un llibre sobre la
mort de Diana de Gal·les i
que una trucada anònima li
recordés que “hi ha molts
túnels entre Mònaco i Niça”. Tenia la sensació de ser
ciutadana amenaçada pel
cap d’estat i el cap dels serveis secrets?, li va preguntar l’advocat de Villarejo,
Antonio José García Cabrera. “Sí”, va respondre l’empresària i examant del rei.
L’excap del CNI ho va
negar tot, fins i tot que viatgés a Londres a silenciar
Corinna. “Jo no he amenaçat mai una dona i un nen.
El CNI només pot actuar
al país on existeix, no tinc
capacitat de fer res fora
d’Espanya, cauria en greu
responsabilitat, tret de
missions a l’exterior aprovades per l’Estat”, es va defensar Sanz Roldán. Com a
prova de l’escabrós duel, Villarejo va etzibar a Sanz
Roldán i al jutge: “Fins i tot
quan mantinc relacions íntimes amb la meva dona
em graven.” ■

tots els requisits. Pel que
fa a la demanda d’un centre per a la diversitat lingüística, la CE veu la seva
cooperació amb el Centre
Europeu per a Llengües
Modernes del Consell com
“una manera efectiva per
conscienciar sobre la importància de la diversitat
lingüística”. A part de considerar innecessària una
entitat d’aquest tipus,
Brussel·les assegura que
no té competències sobre
“l’ús de llengües regionals
o minoritàries”. “És competència dels estats”, va
respondre als peticionaris. Amb tot, la vicepresi-

denta de la CE pels Valors i
la Transparència, Vera
Jourová, va celebrar ahir
que Minority safepack sigui la cinquena iniciativa
ciutadana Europea en
aconseguir els suports necessaris per ser valorada
per Brussel·les. “Demostra que els europeus volen
formar part del debat públic sobre la configuració
de la política de la Unió”,
deia ahir Jourová. Veient
els pocs canvis legislatius
que han propiciat les cinc
ICE fins ara, no queda tan
clar que la CE vulgui fer els
ciutadans partícips de les
polítiques que impulsa. ■

a L’expolicia apunta a Sanz Roldán identificant “una font” que va alertar de l’atemptat i que va ser
obviada tot i haver treballat per a l’espia espanyol a Corinna culpa Joan Carles de l’amenaça de mort
David Portabella
MADRID

El duel a OK Clavegueram
que mantenen el policia
patriòtic José Manuel Villarejo (69 anys) i el factòtum de l’espionatge espanyol Félix Sanz Roldán
(76) va viure ahir el primer
intercanvi de cops en l’arena pública al jutjat penal
número 8 de Madrid. El judici era per calúmnies i denúncia falsa al comissari
per haver dit a La Sexta el
2015 que Sanz Roldán havia amenaçat de mort Corinna Larsen en l’afany
d’apartar-la de Joan Carles
I, però Villarejo, en presó
preventiva a Estremera
des del 2017, va llançar
una revelació contra el seu
enemic –anomenat per ell
“el generalísmo”– que ara
agita la causa pels atemptats gihadistes del 17
d’agost a la Rambla de Barcelona. “D’una de les fonts,
de la qual no puc donar detalls pel fet de ser un tema
secret, però una de les
fonts molt important, que
ens va avisar del possible
risc de l’atemptat que succeiria, com va succeir lamentablement després a
la Rambla, el CNI va dir
que no era fiable perquè
havia treballat per a ells
abans però que en realitat
era espia marroquí”, va dir
l’excomissari Villarejo.
Sanz Roldán, director
del CNI del 2009 al 2019

L’excomissari Villarejo, en presó preventiva des del 2017, va declarar ahir com a acusat per calúmnies per Sanz Roldán ■ EFE

–durant els mandats de
Zapatero, Rajoy i Sánchez–, va haver de sentir
com el policia patriòtic,
empresonat a Estremera i
a qui ell demanda per afers
d’honor relacionats amb el
rei emèrit, revelava detalls
previs a l’agost del 2017.
Després de presentar-se
com un agent de pel·lícula
que feia treballs per al CNI
al món –“quan jo anava
amb una carpeta perquè
no se’m veiés no era per
una qüestió estètica, a l’Afganistan era tractant de
cavalls, a Somàlia he estat

Les frases

—————————————————————————————————

“El CNI va dir que la
font no era fiable, que
havia treballat per a
ells però que era espia
marroquí”
José Manuel Villarejo
EXCOMISSARI DE POLICIA

traficant d’armes, quan
detenim Oubiña era un comerciant en un vaixell”–,
Villarejo va relatar com ell i
l’aleshores director del
Centre
d’Intel·ligència

Contra el Terrorisme i el
Crim Organitzat (Citco),
José Luis Olivera, van ser
alertats del risc d’atemptat a la Rambla –i que el
CNI ignoraria– per “una
font” a qui ell va voler infiltrar sense èxit el 2015.
Notes d’imams a l’arxiu
Amb l’enigma sobre el confident i imam de Ripoll, EsSatty, com a clau de volta
del 17-A, l’excomissari i artífex de la brigada patriòtica va relatar que, entre les
múltiples missions, després d’un viatge a Melilla

Brussel·les evita ajudar
les minories lingüístiques
Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

Brussel·les rebutja ajudar
les minories lingüístiques
malgrat l’èxit de la iniciativa ciutadana europea
(ICE) que reclamava “una
atenció especial de la Unió
Europea” per als territoris
amb minories nacionals.
La petició, anomenada
Minority safepack i que a

Catalunya tenia el suport
de Plataforma per la Llengua, va aconseguir el milió
de firmes necessàries per
forçar la Comissió Europea (CE) a impulsar mesures. L’executiu europeu,
però, va tancar ahir la porta als ciutadans que exigien una protecció més
gran de la diversitat lingüística a la UE i de les minories nacionals. En con-

cret, demanaven que
s’adaptés el finançament
de la UE a les necessitats
d’aquests territoris i que
es creés un centre per a la
diversitat
lingüística.
Brussel·les va replicar ahir
als organitzadors de la iniciativa, impulsada en gran
part des d’Hongria, que ja
té en marxa polítiques que
en garanteixen els objectius. “La plena implemen-

Vera Jourová comissària de
justícia de la UE ■ ACN

tació de la legislació i les
polítiques actuals és un arsenal poderós”, va defensar ahir la CE, que no té
cap obligació d’actuar encara que una ICE superi

