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Pugna pel control dels
fons de la Unió Europea

Sánchez assegura que les comunitats executaran el 50% dels fons

Catalunya reclama la gestió dels diners del pla de recuperació de la UE

El confinament en cap de
setmana, una possibilitat

Aragonès denuncia davant
Von der Leyen la repressió

Els taxistes, en peu de guerra per reclamar ajuts
La manifestació de taxistes, ahir al passeig de Gràcia. En primer pla, damunt d’un taxi, el ninot que representa un autònom penjat a la forca ■ JOSEP LOSADA

El transport públic manté tots els serveis i els mateixos horaris durant la nit
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Protagonistes Maria Sempere Editora de Les Hores

Bartomeu es fa fort
i intenta retardar
el vot de censura
El president del Barça diu que no plega per
“responsabilitat” i desafia la Generalitat a moure
fitxa per accelerar la moció per desbancar-lo

JxCat suspèn Pujol
per un possible
assetjament sexual
El portaveu del grup parlamentari renuncia a
l’acta de diputat forçat pel partit, que el suspèn
cautelarment de militància de forma immediata
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El TSJC
redueix de
tres mesos la
inhabilitació
de Torra
Li manté la pensió i els
honors d’expresident
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l risc de rebrot per
sobre de 800

punts. L’índex d’inci-
dència acumulada en
14 dies superant el llin-
dar extrem dels 500

contagis per cada 100.000 habitants.
Són només dues de les dades que indi-
quen l’extrema situació pandèmica a
Catalunya. Els hospitals i les UCI es van
omplint. No soc partidari del catastro-
fisme, però cal ser conscients de la si-
tuació i que s’agreujarà. Davant d’això
cal valentia del govern per prendre les
mesures que calguin –articulant les aju-
des necessàries–, responsabilitat de la
ciutadania per aplicar-les i lleialtat de
tots els actors polítics per fer-hi front.
Començant per consellers del govern
que practiquen el sabotatge comunica-
tiu contra les mesures establertes, no
sé si per desgastar el soci que dirigeix el
departament de Salut o per quedar bé
amb eleccions a la vista amb certs sec-
tors que ho estan passant molt mala-
ment. Un exemple és el fet que el con-
seller d’Empresa, Ramon Tremosa, o el
d’Interior, Miquel Sàmper, hagin apun-
tat que amb el confinament nocturn es
podrien reobrir bars i restaurants du-
rant el dia. Fet que evidentment no ha
passat. No sé si s’adonen que això debi-
lita la credibilitat de tot el govern. La crí-
tica és necessària i es va fer amb les re-
sidències obligant la conselleria de Sa-
lut i la d’Afers Socials a prendre mesu-
res dràstiques. Però sense voler mes-
clar naps i cols, amb JxCat mirant de
debilitar ERC dins mateix de l’executiu i
amb la CUP manifestant-se ahir contra
el confinament nocturn cal pensar que
si l’independentisme no es pot posar
d’acord ni per lluitar contra la pandèmia
no sé com s’ho faran per assolir la Re-
pública.

E

Keep calm
Ferran Espada

Valentia i
lleialtat

La pandèmia és una dificultat
objectiva per a qualsevol go-

vern, pel desconeixement científic del
virus, l’absència de vacuna, perquè
obliga a anar a remolc i perquè el cost
de gestionar en vides humanes, col-
lapse sanitari i crisi econòmica és de-
molidor. No obstant això, sempre hi ha
un marge per fer les coses amb un
cert ordre, coherència, agilitat i la mi-
rada llarga exigible a qualsevol govern.
En aquest sentit, és criticable, per ex-
emple, la confusió i la incertesa gene-
rades quan un dia l’estat d’alarma no
era sobre la taula del govern català i
poques hores després es demanava
amb urgència, o quan, davant l’emer-
gència de la situació, Pedro Sánchez
compareix amb un discurs filosòfic,

però dilatava fins diumenge la presa
de decisions, o quan dos membres del
govern català es contradiuen sobre el
tancament de bars i restaurants o so-
bre la capacitat de confinar els caps
de setmana, o quan només era possi-
ble l’estat d’alarma amb el comanda-
ment de les competències centralit-
zat i ara són els governs autònoms els
que les gestionen, o quan passen els
mesos de compte enrere per a la se-
gona onada i no s’han fet els deures
legislatius reformant la llei de salut
pública per tenir una eina més àgil i
eficaç contra el virus que no necessiti
d’un ‘artefacte’ com l’estat d’alarma.

El que genera més contrarietat,
però, és la lentitud dels governs a l’ho-

ra de reaccionar amb recursos i eficà-
cia a les necessitats que ha generat la
pandèmia o les urgències econòmi-
ques que han provocat les restric-
cions. Per exemple, una atenció pri-
mària sobrecarregada i amb un des-
gast acumulat, que no ha estat prou
reforçada de cara al que s’acostava, o
unes llistes d’espera quirúrgiques o
diagnòstiques que no s’han reduït
prou en la pausa entre la primera i la
segona onades. I, òbviament, el retard
en les prestacions dels treballadors en
situació d’ERTO, la lentitud dels ajuts
vitals per a les petites empreses o la
dels plans de suport als diferents sec-
tors afectats per les restriccions. Aquí
els danys són grans i el terreny per mi-
llorar, considerable.

El repte polític del virus
EDITORIAL

La frase del dia

“Un estat d’alarma de
sis mesos i mig és una
barbaritat jurídica”

Josep
Costa
VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

n bon amic psicòleg em comenta
que hi ha gent que està més con-
nectada als bioritmes de la Ter-

ra que d’altres. Singularment, els vin-
cles orgànics amb la natura de les do-
nes són més ferms que els masculins.
És sabut que la renovació vital de la pri-
mavera fa florir l’ànim general, obre ho-
ritzons d’esperança i aporta alegria.
Avui, com cada any, els colors tardorals
del paisatge ens menen dramàticament
cap a la mort del cicle natural. Aquesta
tardor, el dramatisme el condueix el co-
ronavirus. I l’intensifiquen les inevita-
bles mesures per intentar contenir-ne
la voracitat criminal. El canvi d’hora
ens submergeix prematurament en la

U foscor i, entre tanta mesura per supe-
rar la pandèmia, enguany podrien ha-
ver considerat no endarrerir el rellotge.
Segurament contribuirà al fet que la
gent no surti tant de casa abans de les
deu de la nit, però també enfonsa enca-
ra més l’ànim de moltes. I mirin, darre-
rament ja són una legió els qui els costa
dormir bé.

Tradicionalment, la foscor tardoral
va al pas del que serà el repòs hivernal
de conreus, animals i plantes, aturats
per acumular forces. Però que es faci
fosc a les cinc de la tarda no té el ma-
teix impacte psicològic a les il·lumina-
des i bullicioses ciutats que al món ru-
ral. El confinament de l’ànim fa dies

que va començar amb el tancament de
l’únic cafè. Per a molts, els “grups bom-
bolla” no són ni grups. Són solitud, en-
vellida, enmig de la ventada. La llum
primaveral i l’horitzó d’un estiu durant
el qual la pandèmia retrocediria va aju-
dar a la superació, col·lectiva, del pri-
mer confinament. Florien la solidaritat
i la creativitat, que temperaven les an-
goixes. Ara estem cansats, desanimats,
sense perspectives. No serveixen qua-
tre frases casernàries sobre la “moral
de victòria”. Al costat dels infectòlegs,
calen mesures empàtiques en les quals
es notin les veus dels psicòlegs. La salut
mental és també fonamental per sortir-
ne, d’aquesta guerra.

De set en set

Eva Pomares

L’ànim

La foto

Que no falti l’humor. L’artista urbà J. Warx, recreant una frase de Pedro Sánchez del 2012,
que avui, amb l’entrada en vigor del toc de queda, s’ha fet viral en un sentit diferent. ■ EFE
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s molt bo, Pedro Sánchez. No deu
pas ser el primer cop que ho reco-
nec públicament. Ahir va convocar

una nova conferència de presidents i
els va anunciar –tatxín, tatxín– que les
comunitats autònomes podran gestio-
nar (podrem, vaja, que encara ho som)
més del 50% dels projectes de recupera-
ció que vindran dels fons europeus.
Fantàstic. Que contents que estem! I
com que a la reunió hi havia la presi-
denta de la Comissió Europea, l’Ursula
von der Leyen, que va dir que això po-
dria ser demà mateix, encara ho estem
més! Ja en parlarem, de com acabarà
tot plegat, però no se’n oblidin, que es
tracta de 27.000 milions ja disponibles
en ajudes (del total de 140.000 milions
que han d’arribar a Espanya) i que –ai,
las– el president Sánchez ja va deixar
clar que van lligats als pressupostos de
l’Estat que, quina casualitat, avui ma-
teix presentaran ell i els seus socis de

É “El millor del
president espanyol
no és la seva
capacitat de
prometre coses; és la
que tenen els altres
de creure-se’l

govern. És la “cogobernanza”, que
diuen ells. La meitat de l’avançament
de les ajudes te les gestiono jo, i la resta
us les deixem gestionar a les comuni-
tats autònomes comptant, és clar, que
ara ens aprovareu no només els pressu-
postos sinó el decret d’alarma i el que
faci falta. Se’n sortirà. Si se’n va sortir

en la investidura, per què no se n’ha de
sortir ara, que estem en plena pandè-
mia i qualsevol es posa a discutir segons
què. És hàbil, Sánchez. Saben com en
diuen els diaris unionistes de la trobada
de presidents que va fer ahir? El “foro
de diálogo autonómico”. Genuflexió!
La mesa de diàleg s’ha reunit només un
cop des de la investidura –potser ni vos-
tès ja no se’n recorden, que havia de ser
mensual– i ara ens l’han canviat pel “fo-
ro de diálogo autonómico”. Chapeau!
Li aprovaran els pressupostos, el decret
d’alarma i el que faci falta, a aquest ho-
me. I encara l’aplaudirem. Saben què va
dir fa quinze dies? Que gràcies als fons
europeus preveu que en els propers
anys es puguin crear 800.000 llocs de
treball! Com els de Felipe González en
la campanya del 1982! Se’n recorden? I
se’n recorden, sobretot, de com van
acabar? Ves que no ens passi com amb
la mesa de diàleg i ens falli la memòria!

Les promeses de Sánchez
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgoA la tres.

Ara toca fer política
unitària de partits
b A priori hem de recordar què vam
fer la gent l’1 d’octubre: vam votar
un referèndum d’autodeterminació
malgrat l’al·lucinant resposta poli-
cial.

Dit això, no fa gaire el president
de la Generalitat, Quim Torra, fou in-
habilitat per la ridícula pancarta del
“llacet groc”. Tanmateix, amb tan
sols passades 24 hores de la seva
absència, Torra es va assabentar
per la premsa de la convocatòria
electoral del 14 de febrer anunciada
pel president del Parlament, Roger
Torrent, amb tal pressa que va dei-
xar sorpresos per la manca d’ètica
institucional i desconsideració tam-
bé la resta de partits polítics.

Ara, però, la nova disquisició elec-
toral rau en si són plebiscitàries o
no, i s’ha obert la caixa de Pandora;
cadascú diu la seva, fins i tot també
Artur Mas determina que no ho són,
i el líder de la CUP, Carles Riera, es
dirigeix als mitjans afirmant que la
victòria independentista només
s’aconseguirà amb “la força de la
gent”.

Perdoni? Pretendre que la gent
tornem a fer un 1 d’octubre al carrer
i amb policies és patètic i molt in-
oportú perquè el poble, acòlit de
l’independentisme, ja hem fet prou!
Ara és l’hora dels líders dels dife-
rents partits per fer política unitària,
i fer-la en la veritable “taula de dià-
leg” al voltant del legítim president
independentista, Carles Puigde-
mont, i abandonant la d’ERC, amb
Sánchez del Gobierno espanyol,
que només decreta a tothom la Sa-
crosanta Unitat Nacional Monàrqui-
ca!
JOANA POLO
Barcelona

Salvem el Texas

b Si ets barceloní hauràs sentit a
parlar del cinema Texas, aquell cine-
ma de Gràcia que sovint provocava
una cua de gent de totes les edats
amb una entrada a la mà.

El Texas era un cinema de preus
populars i subtitulat al català. Mal-
auradament, la crisi de la pandèmia
ha fet abaixar les seves persianes, i
ha provocat un futur incert en què
és el propietari del local qui té la de-
cisió final. De veritat volem una Bar-
celona amb només cinemes de
grans companyies? O volem una
Barcelona diferent amb un esperit
propi? Si actuem tots junts encara
som a temps de canviar l’“era” per
un “és”. Salvem el cinema popular.
Salvem el Texas.
HELENA PEÑALVER
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

Les cares de la notícia

Ferran Sendra, fotoperiodista de l’Avui i més recent-
ment d’El Periódico, fa resum de 45 anys de fotogra-
fies de concerts i viatges per tot el món a Rocks on
the road, un testimoni de tota una vida dedicada al
rock.

PRESIDENT DE XILE

Un retrat del rock

El referèndum xilè no ha deixat cap espai per al dubte.
L’alternativa a favor de redactar una nova constitució
ha superat el 78,28% dels vots, i això demostra la vo-
luntat de liquidar la Constitució apadrinada pel dicta-
dor Augusto Pinochet, que continua dividint el país.

-+=

-+=

Quarantena democràtica
Josep Maria Bartomeu

Enterrar Pinochet
Sebastián Piñera

-+=

Ferran Sendra

El president del Barça no hauria de posar tantes difi-
cultats al vot de censura, posar en dubte 20.000 sig-
natures, cridar la Guàrdia Civil i ara apel·lar a la crisi
sanitària. Són els socis del club els que han activat el
procés, i la seva resistència és insòlita i indefensable.

PRESIDENT DEL FC BARCELONA

FOTÒGRAF

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Anna Puig

Els missatges
ensucrats no curen

o sé si a vostès els ha passat, però a mi algunes
persones m’han arribat a qüestionar la gravetat de

la situació: “Vols dir que és tant com diuen?” I encara hi
ha qui va més enllà, i dona per fet una cinematogràfica
teoria de la conspiració governamental per tenir-nos a
tots subjugats com xaiets. Són pocs, però a hores d’ara
encara hi ha qui es mostra incrèdul. Es poden tenir
dubtes, perquè la situació és inèdita. Incomprensió en
molts moments, perquè les mesures van i tornen, es

relaxen i s’endureixen amb una
certa sensació d’improvisació.
Indignació, perquè el sacrifici
personal i econòmic és ingent i, en
molts casos, irrecuperable.
Perplexitat, perquè la pandèmia ens
retalla drets fonamentals però som
conscients que és molt difícil
exercir-los plenament. En definitiva,
que no és estrany que estiguem

tots una mica desorientats i cansats mentalment. Seria
estrany que no fos així. Però la realitat és evident i la
situació sanitària és gravíssima. I l’aigua que baixarà,
veient quina és l’evolució de les dades. Serà un hivern
cru i ja no ho dissimula ningú. Els experts fa temps que
ens avisen i les autoritats ja no gosen rebaixar-ho amb
missatges optimistes. Ser realista és la millor actitud
per afrontar els propers mesos. Perquè els missatges
ensucrats no curen. Ni la incredulitat tampoc.

N

Serà un
hivern molt
cru i ja no
gosa
dissimular-ho
ningú
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Ajuntament de
Tordera

EDICTE
de correcció d’errades

Advertida una errada en l’anunci de l’Ajunta-
ment de Tordera en EL PUNT AVUI de data
26/10/2020, referit a l’aprovació provisional
de la modificació de les Ordenances Fiscals
de l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici
2021 i següents, s’efectua l’esmentada co-
rrecció:

On diu:

.../..

En sessió del Ple de data 28 d’octubre de
2019

Ha de dir:

En sessió del Ple de data 22 d’octubre de
2020

El que es publica per a general coneixe-
ment, a Tordera, a 26 d’octubre de 2020.

Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz,
el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA
2019/829), davant meu, 

Junts per Catalunya va
fulminar ahir el fins ara
portaveu del grup parla-
mentari, Eduard Pujol, i el
va suspendre cautelar-
ment de militància per
una conducta que podria
ser considerada assetja-
ment sexual. El secretari
general de la formació,
Jordi Sànchez, va tenir co-

neixement diumenge du-
rant un permís peniten-
ciari dels fets –en plural– i
ahir es van reunir diversos
dirigents del partit de Car-
les Puigdemont amb Pujol
per forçar-ne la dimissió.
En un comunicat, el ja ex-
diputat va explicar que
plegava per motius perso-
nals i posteriorment la
portaveu de JxCat, Elsa
Artadi, va ser qui va deta-
llar la possible naturalesa

d’aquests motius. Artadi
no va concretar si l’asset-
jament hauria tingut lloc
en el marc del partit o en
l’esfera privada, ni si van
passar fa temps o són re-
cents. “És ell qui ha de do-
nar explicacions”, va re-
soldre. De moment, no
consta cap denúncia al jut-
jat.

El partit, de nova crea-
ció, tot just està redactant
el seu codi ètic i no disposa

encara d’un protocol per
gestionar aquests casos.
“El que no podia ser és que
perquè l’organització és
nova no prenguéssim de-
cisions”, va adduir Artadi,
que va remarcar, tanma-
teix, que ha de ser la justí-
cia, i no un procediment
intern, la que dirimeixi la
qüestió, ja que d’altra ma-
nera es podria interpretar
que JxCat ho està enco-
brint. La portaveu es des-

marcava així de la gestió
que ha fet la CUP de casos
similars. “No ens pertoca,
a JxCat, jutjar-ho ni obrir
una investigació interna
per aclarir els detalls, sinó
prendre mesures políti-
ques”, va subratllar. En
aquest sentit, va recalcar
que l’organització ha ac-
tuat de manera “contun-
dent i urgent” dins de les
següents vint-i-quatre ho-
res posteriors a conèixer

la informació.
JxCat també vol acom-

panyar “les persones” que
es van adreçar al partit
per denunciar-ho per ga-
rantir que tenen tot el su-
port jurídic i psicològic i ja
les ha posat en contacte
amb l’Institut Català de
les Dones “perquè no se
sentin soles”.

La renúncia a l’acta de
diputat, segons va recor-
dar l’exconsellera de la
Presidència, no implica
una assumpció de culpabi-
litat per Pujol. Arran de la
seva marxa sobrevinguda,
al migdia mateix es va reu-

nir el grup parlamentari i
es va acordar que la nova
portaveu a la cambra sigui
Gemma Geis, fins ara por-
taveu adjunta, i que Josep
Maria Forné assumeixi el
càrrec de portaveu adjunt.

El periodista va entrar
al Parlament com a inde-
pendent a la llista de JxCat
per Barcelona després de
les eleccions del 21 de de-
sembre del 2017 i va ser
portaveu adjunt i poste-
riorment portaveu del
grup, a més de portaveu a
la comissió de Territori i
membre de la Diputació
Permanent. ■

Emili Bella
BARCELONA

JxCat fulmina Pujol per un
possible assetjament sexual
a El partit força el portaveu del grup parlamentari a renunciar a l’acta de diputat i el suspèn de
militància a Artadi defensa que sigui la justícia la que investigui els fets i no un procediment intern

El ja exdiputat Eduard Pujol, durant una votació al Parlament ■ ACN

“És la justícia la que
ha d’aclarir els fets i no
el partit internament
perquè es podria
interpretar com
a encobriment”
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“No fa ni vint-i-quatre
hores que el secretari
general ha conegut els
fets i ha decidit actuar
de manera urgent”
Elsa Artadi
PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

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

Les frases

El Tribunal Suprem man-
té vigent l’ordre estatal,
europea i internacional de
detenció contra l’expresi-
dent de la Generalitat Car-
les Puigdemont, i també el
suplicatori al Parlament
Europeu perquè se sus-

pengui la seva immunitat.
La sala penal va confir-

mar ahir les actuacions de
l’instructor de la causa
contra els independentis-
tes catalans, Pablo Llare-
na, del 10 de gener i el 4 de
març del 2020 en les quals
va acordar mantenir les
ordres de detenció contra
Puigdemont i els exconse-

llers Antoni Comín, Clara
Ponsatí i Lluís Puig, tots
ells exiliats. També manté
la petició al Parlament Eu-
ropeu per a la suspensió de
la immunitat de Puigde-
mont i Comín, de manera
que desestima els seus re-
cursos en els quals sol·lici-
taven deixar sense efecte
les ordres que consideren
incompatibles amb les se-
ves immunitats. El tribu-
nal precisa que els delictes
“són greus i estan en re-
bel·lia” i que no són ordres
contra europarlametaris,
sinó que van assolir aques-
ta categoria després de ser
processats. ■

El Suprem manté
l’ordre de detenció
de Puigdemont

Redacció
BARCELONA

L’expresident Puigdemont i els exconsellers, a
l’eurocambra, el març del 2019 ■ ACN
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El Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) va resol-
dre ahir que a la condem-
na de divuit mesos d’inha-
bilitació de Quim Torra
com a president de la Ge-
neralitat li escurçarà un
de cada tres dies des que la
JEC li va retirar l’acta de
diputat de JxCat, des del
gener del 2020 fins que la
condemna va ser ferma, el
28 de setembre passat.
Són uns 82 dies, que impli-
carà reduir el càstig per no
haver retirat una pancar-
ta a favor dels presos polí-
tics i exiliats gairebé tres
mesos i quedaria complert
cap al gener del 2022. Tor-
ra té una segona causa pe-
nal per la no retirada de la
pancarta.

En la interlocutòria, el
tribunal també fixa que no
se li retiraran les prerroga-
tives econòmiques (sou
durant quatre anys) i ho-
norífiques d’expresident
de la Generalitat. El presi-
dent del TSJC i del tribu-
nal, Jesús María Barrien-
tos, va fer un vot en con-
tra, en considerar que la
categoria d’expresident
“és inherent” a la de presi-
dent i, per tant, comporta
la pèrdua d’aquests drets
fins que no s’hagi com-

plert la condemna. “Fins i
tot podria incentivar el de-
licte”, sosté Barrientos.

El magistrat Jordi Se-
guí, ponent de la resolució,
manté la mateixa posició
que el fiscal i considera
que la inhabilitació és per
a “càrrecs anàlegs” al de
president; és a dir, càrrecs
públics electius i de govern
local, autonòmic i estatal,
mentre “aquesta figura de
dignitat no té representa-
ció executiva”, com recull
la llei de l’estatut de l’ex-
president del 2003, refor-
mada el 2015, pel cas Pu-
jol, per retirar-los-hi en cas
de situació greu. ■

El TSJC redueix gairebé
tres mesos la inhabilitació
del president Torra

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Compliria la pena pel cas de la pancarta el gener del 2022 a Li manté la pensió i
els honors d’expresident, tot i que el jutge Barrientos sosté que calia retirar-los-hi

La fiscal general de l’Estat,
Dolores Delgado, ha admès
que la sentència de l’Audien-
cia Nacional que absol el ma-
jor dels Mossos d’Esquadra i
l’excúpula d’Interior és “molt
contundent i sòlida”, i per això
cal “analitzar-la detinguda-
ment” per decidir si hi pre-
senten recurs en contra, te-
nint en compte la sentència
del Suprem. Delgado recorda
que una sentència absolutò-
ria és més difícil de recórrer
en contra perquè només es
pot fer si s’ha fet una inter-

El president Torra, en una de les últimes compareixences al Parlament ■ JOSEP LOSADA

pretació irracional de les pro-
ves. En una entrevista a Eldia-
rio.es i Infolibre, recollida per
l’ACN, Delgado ha afirmat
que el procediment de l’Au-
diencia Nacional i el del Su-
prem van començar amb un
altre fiscal general, “que va
tenir una intervenció directa i
activa”. Pel que fa als indults
dels presos polítics, hi decla-
ra que la fiscalia tindrà en
compte tots els aspectes i
“específicament” els de la
sentència, “que en molts as-
pectes és clau”.

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

Delgado i l’absolució de Trapero

Un jutjat de Tortosa ha ci-
tat 28 persones a declarar i
com a investigades per
missatges de rebuig a les
agressions policials, amb
desenes de ferits, als col·le-
gis electorals de Sant Car-
les de la Ràpita i Roquetes
l’1-O. La xifra la facilita
l’advocada Montse Vi-
nyets, que defensa una de
les persones denunciades
per la mateixa Guàrdia Ci-
vil, arran de les reaccions
contràries que van susci-
tar les imatges de càrre-
gues a les Terres de l’Ebre.

Vinyets es queixa de
l’escassa informació que
fins ara ha rebut, més enllà
de la citació per delictes

d’odi, injúries i insults. Diu
que la causa, secreta du-
rant molt de temps, acu-
mula retard per l’“exhaus-
tiva investigació de la
Guàrdia Civil, amb oficis a
Facebook” per traçar l’ori-
gen dels comentaris.

Pel que fa a la seva clien-
ta, veïna de Palamós, es
tracta d’una històrica do-
cent i exdirectora de l’es-
cola Vedruna, la “senyore-
ta Mariona”, com encara
molts veïns la coneixen. Té
70 anys, i dificultats de
mobilitat, amb una minus-
validesa d’un 75%, que han
facilitat que declari per vi-
deoconferència (10 h) di-
marts vinent des dels jut-
jats de la Bisbal. A les por-
tes han convocat una con-
centració de suport. ■

28 persones més
al jutjat per “odi”
a la Guàrdia Civil
arran de l’1-O

E. Agulló
PALAMÓS

a Un dels investigats és una veïna de
Palamós de 70 anys, amb minusvalidesa

Els antiavalots, l’1-O, al pavelló de la Ràpita ■ ACN
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