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Nacional

La fiscalia no
apel·larà contra
la sentència
del cas Trapero

L’acusació sosté
que una apel·lació
a la resolució de
l’Audiencia Nacional
no té recorregut

El dia a
dia de
l’exconsellera
Dolors Bassa

Un recorregut per
la seva activitat
diària, marcada
pel tercer grau
penitenciari

POLÍTICA OPERACIÓ CONTRA L’INDEPENDENTISME

Nova operació contra

l’independentisme
CAUSA Un jutge de Barcelona ordena a la Guàrdia Civil la detenció de 21 persones, entre empresaris,
polítics i funcionaris, acusats de malversació de fons i blanqueig relacionats amb el procés i Tsunami
Democràtic ACCIÓ S’hi afirma que “Rússia hauria donat suport a Puigdemont amb 10.000 soldats”
Mayte Piulachs
BARCELONA

Nova operació contra l’independentisme català. La
Guàrdia Civil, sota les ordres del titular del jutjat
d’instrucció número 1 de
Barcelona, va realitzar
ahir 31 escorcolls en vuit
partits judicials i 21 detencions, d’empresaris, polítics i funcionaris relacionats amb el procés d’independència de Catalunya,
als quals s’acusa dels delictes de malversació de fons
públic, prevaricació, blanqueig de capitals i tràfic
d’influències en diferents
accions, com ara tenir el
suport del govern rus de
Putin, que li donava
“10.000 soldats” si el president Puigdemont declarava la independència la
tardor del 2017; sumat a
una “estratègia de comunicació de desinformació i
desestabilització” a les
xarxes socials, amb el suport de Julian Assange i
Edward Snowden, fins a
adjudicacions sospitoses,
una d’aquestes a l’Ajuntament de Cabrera de Mar a
Villa Bugatti, o a l’Ajuntament de Calella, on només
es van demanar expedients sense detencions.
Representants de partits i
de la societat civil van sortir a les places contra “la
repressió” al moviment independentista català.
En l’operació, batejada
com a Volhol (ciutat russa
i nom de la batalla de l’Alemanya nazi amb el suport
de la Divisió Blava), es van
detenir:
l’exconseller
d’ERC Xavier Vendrell;
l’empresari Oriol Soler,

vinculat a Tsunami Democràtic (que també investiga l’Audiencia Nacional) i
que va quedar retingut a la
comandància de la Guàrdia Civil a la Travessera de
Gràcia de Barcelona; l’exalt càrrec de CDC David
Madí, amb escorcolls que
es van perllongar entrada
la nit; el cap de l’oficina de
Puigdemont, l’historiador
Josep Lluís Alay, que va
quedar en llibertat hores
després, i van requisar-li el
mòbil; Antoni Fusté i Roc
Aguilera, de l’empresa
Events, a Igualada, que
munta els escenaris de les
entitats sobiranistes i de
partits; Xavier Vinyals,
president de la Plataforma
ProSeleccions Esportives
Catalanes, segons va precisar el seu advocat, Sergi
Blàzquez. També van ser
detinguts l’alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir
(JxCat), en llibertat ahir a
la nit, a més de l’arquitecte, Ramon Vilà, i el regidor
d’Urbanisme, Enric Mir
(ERC), que va quedar-hi
detingut. Una desena de
detinguts passarà a disposició judicial divendres, segons fonts del TSJC.
En una de les resolu-

La xifra

—————————————————————————————————

3
milions d’euros en subvencions i contractes del 2016 al
2020, adjudicats a Oriol Soler,
es vol revisar ara en la causa.

cions, el magistrat Joaquín Aguirre exposa que
aquesta peça ha estat secreta durant un any i mig i
neix de la investigació sobre malversacions de fons
públics a la Diputació de
Barcelona, iniciada el
2016, sobre subvencions a
entitats vinculades a l’extinta Convergència: l’associació Igman i la Fundació
Catmón, que presideix
Víctor Terradellas, exresponsables de relacions internacionals de CDC. És
precisament arran d’una
conversa telefònica que
Terrades manté amb Xavier Vendrell (ERC), del
maig del 2018, que la policia judicial, dirigida pel tinent coronel de la Guàrdia
Civil Daniel Baena, confecciona una causa de suposades accions que po-

den ser constitutives de
blanqueig de capitals, i
que el jutge Aguirre valida
i permet els escorcolls i les
detencions, que li van demanar fa una setmana.
Un dels principals indicis de criminalitat s’indica
que és una conversa del 16
de maig del 2018 entre
Vendrell i Terradellas, que
aquest darrer guarda al
seu mòbil i de la qual se
sosté que té un paper
“d’interlocutor amb Rússia”. S’hi afegeix que Vendrell hauria suggerit a David Madí comentar a Xavier Vinyals, relacionat
amb Puigdemont, d’impulsar una plataforma de
criptomonedes amb la Generalitat, “per garantir
l’estabilitat financera i evitar el control de l’Estat”.
En la suposada trama
russa, s’hi precisa que Terradellas acumulava cinc
mesos de delegat amb un
grup rus, creat en l’època
de Gorbatxov pel desenvolupament d’aquesta plataforma, i havia de viatjar-hi
el 28 de maig del 2018, però va ser detingut per
aquesta operació de la Diputació. S’hi afegeix que
Terradellas va explicar a

Un comerciant i activista de Girona, per desordres

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

La Guàrdia Civil també va detenir ahir Josep Campmajó,
un popular comerciant i activista cultural vinculat a la plataforma Girona Vota. La
Guàrdia Civil se’l va endur a
mig matí del seu domicili del
carrer de Santa Eugènia de
Girona, després d’un escorcoll, i va quedar en llibertat a

la tarda, després d’acollir-se
al seu dret a no declarar. Inicialment, és acusat de desordres públics, sense detallar
cap acció concreta de mobilitzacions i per la seva relació
amb Xavier Vendrell i els seus
treballs a Villa Bugatti.
Campmajó havia estat
president de l’Associació de

Comerciants del Mercat del
Lleó de Girona, havia publicat
fins fa uns mesos articles
d’opinió al Diari de Girona i és
un participant habitual de
tertúlies radiofòniques. L’any
2009 va guanyar el premi Casero de narrativa curta amb
un relat titulat Olor de violetes. ■ RAMÓN ESTEBAN

Vendrell que el cap del
grup rus (que la resolució
no identifica) havia ofert
el dia 24 d’octubre del
2017, tres dies abans de la
DUI, a Puigdemont “disposar de 10.000 soltats i
pagar tot el deute català,
però l’expresident es va
cagar a les calces”. S’hi
sosté que “el grup rus volia
fer de Catalunya un país
com Suïssa”, sense cap
més detall. I, s’hi dedueix,
sense més ni més, que “la
tardor del 2017 Rússia
hauria ofert suport a Puigdemont si hagués declarat
la independència fins al
punt d’haver traslladat a
Catalunya 10.000 soldats”. I s’hi sosté: “D’haver
acceptat, probablement,
els esdeveniments haurien estat tràgics i haurien
desencadenat un conflicte
armat amb un nombre incert de víctimes mortals.”
Pel que fa a la “guerra
comunicativa”, s’informa
de la reunió de l’empresari
Oriol Soler amb Snowden,
conegut, també s’hi cita
l’empresari Jaume Roures, i que amb Madí i
Vendrell volien “desviar
fons i enriquir-se” amb la
causa independentista.
De Soler s’hi detalla que
ha obtingut 3 milions d’euros en contractes, dels
quals s’admet que “s’hauria de verificar amb els
expedients administratius” si hi ha alguna irregularitat. Benet Salellas, advocat de Soler, va denunciar que “novament una
investigació contra els defensors del dret a l’autodeterminació és prospectiva” i el que s’hi diu, “kafkià”. ■

Agents de la Guàrdia
Civil, en els escorcolls
de l’empresa Events a
Igualada, i amb el
comerciant gironí
detingut, a sota,
ahir ■ QUIQUE GARCIA /
EFE / ACN
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L’APUNT

La justícia es posa
davant del mirall
Francesc Espiga

Aquest és un país on les sentències, absolutòries o
condemnatòries, són instantànies. Allò de la prudència en l’anàlisi, i no parlem ja del respecte per la presumpció d’innocència, no casa bé amb els debats arrauxats que es porten. Ara bé, la justícia espanyola fa
tots els esforços imaginables per convertir-se en sospitosa a ulls del món. Només cal recordar, perquè con-

vé fer-ho, la col·lecció de detencions, registres i operacions contra l’independentisme que han acabat absolutament en res. I això alimenta el descrèdit. Per tant
serà el temps, i només el temps, qui dirà quin recorregut té la causa engegada ahir. Però referències com
les que es fa la investigació a conxorxes russes esotèriques, ja són un tret al peu a la seva credibilitat.

Les frases de
la resolució
del jutge

❝ ❝
Hi ha un tràfic
d’influències
de David Madí a
alts càrrecs del
Departament
de Territori

Els investigats
van desviar fons
públics per
lucrar-se
amb la causa
independentista

❝ ❝
Van fer una
estratègia de
desestabilització
en què hauria
participat el
Kremlin

L’ambaixada
russa se’n fot
a Twitter
—————————————————————————————————

“Ull: la informació apareguda
en els mitjans espanyols sobre l’arribada de 10.000 soldats russos a Catalunya està
incompleta”, va piular ahir
amb ironia l’ambaixada de
Rússia a Espanya. I va afegirhi: “Fa falta afegir dos zeros
més al nombre de soltats, i el
més impactant de tota
aquesta conspiració: les tropes haurien de ser transportades per avions Mosca i Xato
acoblats a Catalunya durant
la Guerra Civil i amagats en
un lloc segur de la serra catalana fins a rebre a través
d’aquestes publicacions
l’odre xifrada d’actuar.” Les
xarxes socials també es van
omplir d’imatges d’humor de
Puigdemont i Putin o de la
plaça Sant Jaume plena amb
banderes roges amb el martell i la falç al mig.

El 2017, Rússia
hauria ofert
suport a
Puigdemont,
amb 10.000
soldats

❝ ❝
No hi ha
justificada la
subvenció a la
plataforma de
Vinyals de
828.093 euros

L’alcalde de
Cabrera i el
regidor estan
implicats en la
requalificació
de Villa Bugatti

❝ ❝
Oriol Soler està
a les ordres de
Vendrell, i seria
un dels ideòlegs
del procés i
cervell a l’ombra

Xavier Vendrell
afirma que
Puigdemont li va
dir que s’havia
de fer president
Pedro Sánchez
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“Plantem cara d’una
vegada a l’Estat, tenim
la força que ens heu
donat la gent i l’hem
d’exercir on sigui”
Quim Torra
131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Massa sovint hem
vist operacions
similars i acusacions
gravíssimes que han
acabat en no res”
Meritxell Budó
PORTAVEU DEL GOVERN

Representants del govern, dels partits i de les entitats independentistes van rebutjar a la plaça de Sant Jaume la nova operació policial ■ JOSEP LOSADA

L’independentisme busca la
unitat contra la repressió
aEl govern, partits i entitats reclamen en una protesta unitària plantar cara junts a la “causa general”
però mostren diferències a Artadi lamenta que el diàleg “no serveix” i Vilalta és escridassada
Òscar Palau
BARCELONA

La nova operació policial
d’ahir al matí contra l’independentisme va provocar
una altra onada d’indignació que partits i entitats
van voler canalitzar amb la
convocatòria a corre-cuita, a càrrec d’Òmnium,
d’un acte de rebuig al migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per mostrar la unitat del moviment contra la repressió,
tot i que a l’hora de la veritat es va aconseguir només
a mitges i es van evidenciar diferències en els discursos. Això sí, es va consensuar el breu manifest
llegit al principi, que va exigir la llibertat immediata
dels detinguts i va denunciar que els escorcolls i les
detencions d’ahir “contra

ciutadans
innocents”
s’emmarquen en la “causa
política contra l’independentisme” i només busquen limitar els drets fonamentals i “utilitzar la por
per perseguir la dissidència política”. Secundada
pel vicepresident Pere
Aragonès, la consellera de
la Presidència i portaveu
del govern, Meritxell Budó,
va denunciar la “nova mesura de repressió perpetrada contra l’independentisme”, si bé es declarava partidària d’esperar les acusacions concretes que es fan
per veure les mesures que
el govern pot prendre “en
un futur immediat”. “Cridem a la calma i al respecte
per la presumpció d’innocència”, va proclamar, entretant.
A més d’ells, a la protesta no va faltar el president

inhabilitat, Quim Torra; el
vicepresident primer del
Parlament, Josep Costa, i
diversos diputats i dirigents de JxCat, ERC, la
CUP, Demòcrates i el PDeCAT, a més de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri. També s’hi van afegir unes 200
persones, entre les quals
els organitzadors van repartir cartells amb el lema
“Prou repressió: Independència”, si bé en principi
estava pensat com un acte
sobretot per als mitjans a
causa de les restriccions de
la pandèmia, perquè les
mobilitzacions populars es
van fer al vespre.
Tots els parlaments van
coincidir a condemnar la
nova “onada repressiva” de
l’Estat, en la necessitat de
fer-hi front des de la unitat i

en la república com a única
sortida, amb l’amnistia i
l’autodeterminació com a
mínims comuns denominadors. Això sí, tots van ficar-hi cullerada pròpia, tenint en compte que som a
les portes d’unes eleccions.
Torra va lamentar que l’Estat espanyol “no té altra
manera de dialogar que
amb repressió”, i la portaveu de JxCat, Elsa Artadi,
encara va ser més contundent en recordar que “res
no ha canviat” amb el nou
govern espanyol i que fets
com el d’ahir demostren
que “la taula de diàleg que
es va inventar Pedro Sánchez no serveix ni per posar fi al conflicte polític ni
per per posar fi a la repressió”. La seva homòloga a
ERC, Marta Vilalta, que
precisament forma part
d’aquesta taula i que va

parlar tot seguit, va ser escridassada per una part
dels assistents, que li van
cridar “Fora el diàleg!” i
“Unitat!” “Hem d’estar
units, i tant que sí, i entendre que l’adversari no és
cap altre independentista... O anem tots junts o no
ens en sortirem”, es va defensar, visiblement tensa.
És clar que fins i tot el diputat de Demòcrates Toni
Castellà, company encara
al grup republicà del Parlament, també va donar per
“fracassat” el diàleg i la renúncia a la confrontació. El
cupaire Carles Riera va denunciar que es vulgui fer
creure que l’independentisme “és una organització
criminal”, quan és “radicalment democràtica”, i va receptar ara mobilització,
unitat i exercici de l’autodeterminació. El president

del PDeCAT, David Bonvehí, va destacar la importància que “totes les organitzacions i tots els matisos” de
l’independentisme tornessin a fer un acte conjunt.
“Només des de la unitat i diversitat de l’independentisme ho tirarem endavant”, va sentenciar. Mauri, pel seu cantó, va denunciar que la persecució és
“l’únic projecte polític” que
espera els independentistes a l’Estat, i va instar a
“tornar a demostrar” que
tenen un projecte guanyador per sortir-ne. “No ens
enganyem, és per estar
vinculats al moviment independentista que els persegueixen i els han detingut”, va subratllar Paluzie
sobre els acusats.
A Twitter, només saberse l’operació l’expresident
Carles Puigdemont va denunciar la nova “urpada repressora” contra la dissidència política, i va demanar l’immediat alliberament dels detinguts, inclòs
el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay. “Intenten la
mort política i civil de l’independentisme
perquè
tres anys després de la declaració d’independència
continuem lluitant per una
causa justa i democràtica.
No se n’han sortit, i no se’n
sortiran.” Des de la presó,
l’exvicepresident
Oriol
Junqueras també va denunciar: “La repressió contra l’independentisme no
té aturador. Les nostres
conviccions i determinació, tampoc. No defallirem”. ■

Les frases

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

“L’únic projecte polític
que té l’Estat per a
l’independentisme és
la persecució política i
ideològica”

“Cal unitat davant de
la repressió, aquesta
no s’acabarà fins que
no hi hagi
independència”

“Aquesta nova onada
repressiva passa sota
el govern de Sánchez i
Iglesias, demostra que
res no ha canviat”

“Més convençuts que
mai en la solució per
plantar cara a la
repressió: amnistia i
autodeterminació!”

“L’únic camí és exercir
l’autodeterminació,
guanyar la
independència i
amnistia per a tots”

“Davant la via
unilateral de la
repressió només
queda la via unilateral
de la independència”

Marcel Mauri

Elisenda Paluzie

Elsa Artadi

Marta Vilalta

Carles Riera

Antoni Castellà

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

PRESIDENTA DE L’ANC

PORTAVEU DE JXCAT

PORTAVEU D’ERC

DIPUTAT DE LA CUP

DIPUTAT DE DEMÒCRATES
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Mobilització
ciutadana per
denunciar la
repressió
aConcentracions de protesta per les

noves detencions d’independentistes
Redacció
BARCELONA/IGUALADA

142017-1234342Q

Centenars de persones
van manifestar-se ahir al
vespre en concentracions
organitzades en diverses
ciutats del país, com a senyal de protesta per les detencions d’independentistes efectuades al llarg del
dia per la Guàrdia Civil en
el marc de l’operació Volhov. A Igualada, on durant
el matí s’havien fet tres detencions, la concentració
va dur-se a terme a la plaça
de l’Ajuntament. Durant
l’acte, el vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri,

va lamentar que “ser independentista a l’Estat comporta acabar a la presó”.
Mauri va estar acompanyat de la vicepresidenta
de l’entitat, Marina Llansana, que és parella d’un
dels detinguts, Oriol Soler.
A Barcelona es va fer
una de les concentracions
centrals de la mobilització
conjunta. Els manifestants van reclamar “una
resposta unitària independentista” i també “fermesa per continuar endavant cap a la independència”. A Girona unes 300
persones es van aplegar a
la plaça U d’Octubre. ■

La nova ofensiva de la Guàrdia Civil contra l’independentisme va provocar mostres de rebuig en diferents ciutats. A dalt, la
concentració duta a terme a Igualada i, a sota, imatges de la protesta a Girona i Barcelona ■ ACN/QUIM PUIG
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Protagonistes

Xavier Vendrell

Víctor Terradellas

Oriol Soler

Exconseller i exsecretari d’organització d’ERC

President de la Fundació Catmón

President del grup de comunicació SOM

Membre de
Soler, l’expert en
Terradellas,
l’estat major a les el contacte
la comunicació
ordres del país amb els russos del procés
Emili Bella

Redacció

Redacció

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

“E

l que he fet
sempre i –en
pot prendre
nota la Guàrdia Civil– faré sempre és
estar a les ordres del meu
país i estar a les ordres del
meu partit.” Són paraules
gairebé premonitòries de
l’exsecretari d’organització
d’ERC Xavier Vendrell, en
una entrevista el dia 4 a El
Punt Avui, referides a l’1-O.
El també exconseller de Governació, que va ser membre
de l’anomenat estat major per preparar el referèndum,
és un dels detinguts en l’operació d’ahir contra l’independentisme. Oficialment la investigació té a veure
amb el concert de l’escola El Brot, un centre d’educació
especial de Sant Joan Despí, la titularitat del qual és la
Fundació Pedagògica El Brot, especialitzada en nens
dislèctics i amb TDAH i presidida per Vendrell. La Guàrdia Civil va escorcollar casa seva, també a Sant Joan
Despí, i la seu de la fundació. Segons explicava ell mateix, un dels projectes en què estava treballant era
l’obertura d’un segon centre, a Cabrera de Mar, on
agents del cos espanyol van fer acte de presència per esbrinar si l’Ajuntament havia fet una requalificació urbanística irregular per afavorir la fundació de Vendrell. ■

É

s un dels principals
imputats en la macrocausa, tot i que aquesta vegada no està entre els detinguts. Les primeres investigacions a
aquest exdirigent de CDC
dedicat a les relacions internacionals del partit i vinculat en els darrers temps a
la fundació sobiranista Catmón es van produir el 2016
arran d’un presumpte delicte de malversació de fons públics. El focus estava posat en la concessió de subvencions públiques de la Diputació de Barcelona a la fundació que presidia. Arran
d’aquestes investigacions, el 2018 es van produir més
registres i es van trobar converses telefòniques gravades
per Terradellas amb els també imputats i ara detinguts,
Xavier Vendrell i David Madí, que el jutge recull ara en
aquesta nova interlocutòria. Concretament, assenyala
una conversa amb Vendrell en la qual Terradellas apuntaria a l’existència d’un grup rus interessat a col·laborar
en el procés d’independència de Catalunya, amb la creació d’un plataforma de criptomonedes i en un grup de
comunicació que tenien entre mans Madí i Jaume Roures. Segons el jutge, va ser Terradellas qui va afirmar
que es podia comptar amb 10.000 soldats russos. ■

E

xpert en comunicació, activista i fundador de les revistes
Sapiens, Descobrir
Catalunya i Cuines i de
l’editorial Ara Llibres, Oriol
Soler va ser detingut ahir
en el seu domicili d’Igualada. L’acusen de difondre informació falsa amb l’objectiu de desestabilitzar l’Estat espanyol, operació en la
qual, segons el jutge, també
hi hauria participat fins i tot el Kremlin. La interlocutòria recorda que es va entrevistar amb Julian Assange,
fundador de Wikileaks, un fet que no ha estat negat mai
per Soler, tot i que sempre va aclarir que es tractava
d’una trobada de negocis amb l’objectiu de col.laborar en
la creació d’un projecte de comunicació. El jutge, però,
creu que es tractava d’una estratègia que es va activar
durant l’1-O amb l’ús de les xarxes socials, les piulades
d’Assange i Edward Snowden i dels mitjans de comunicació russos Sputnik Russia Today. Soler va ser el director de la campanya Ara és l’hora en la consulta del 9 de
novembre del 2014, impulsada per l’ Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. També va ser codirector de la campanya de Junts pel Sí en la campanya de les
eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015. ■

Empresaris, càrrecs i professors
J. A.

L

a batejada com a operació
Volhov d’ahir de la Guàrdia Civil per ordre de la titular de jutjat d’instrucció
número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va comportar fins
a 31 escorcolls en edificis, com
cases particulars, empreses i
oficines, i va acabar amb la detenció, acusats per malversació
de cabals públics, prevaricació,
blanqueig i tràfic d’influències
relacionats amb el procés independentista, vinculacions amb
el Tsunami Democràtic o adjudicacions dubtoses, de 21 persones de diferents àmbits, entre
empresaris, alts càrrecs del govern, professors, alcaldes i tècnics municipals. La majoria van
quedar en llibertat sense càr-

recs, tot i que una desena van
passar la nit en dependències de
la Guàrdia Civil mentre esperen
de passar a disposició judicial.
Els agents van requisar gran
quantitat de documentació, suports informàtics i telèfons mòbils i l’operació no es donava per
tancada. Aquests són alguns
dels noms que van transcendir.

Josep Lluís
Alay
Director de l’oficina del president
Carles Puigdemont i professor a
la Facultat de Geografia i Història
de la Universitat de Barcelona. És
la segona vegada que el detenen.
Ahir ho van fer quan sortia en
cotxe de casa seva i va ser traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia de

Barcelona i posteriorment va ser
posat en llibertat. Segons va explicar ell mateix, l’investiguen per
malversació per haver cobrat una
factura com a assessor en un simposi del Fòrum Internacional de
Crans Montana (Suïssa) el 2017,
organitzant una conferència sobre relacions comercials entre
Àsia, Amèrica i Europa. L’han investigat arran de les declaracions
de l’exministre d’Exteriors Josep
Borrell en què va criticar els organitzadors del fòrum que va convidar Puigdemont.

Xavier Vinyals
President de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes i
també excònsol honorífic de Letònia que va ser destituït el 2016
pel govern espanyol per haver
omplert d’estelades el Camp Nou.

El seu advocat, Sergi Blàzquez,
va explicar que havien escorcollat
quatre despatxos de la seu i va
passar la nit a la comandància dela Guàrdia Civil pendent de passar a disposició judicial.

Jordi Serra
Interventor delegat de Presidència en l’etapa de Puigdemont al
capdavant de la Generalitat. Ja va
declarar al Tribunal de Comptes
el 2017 per l’organització del 9-N.

Jordi Mir
Alcalde de Cabrera de Mar de
JxCat. L’acusen de permetre una
requalificació urbanística irregular per afavorir la fundació pedagògica que presideix Xavier Vendrell. Deriva de la causa del 2016
sobre un presumpte desviament

de subvencions de la Diputació de
Barcelona a entitats afins a CDC.

Enric Mir
Regidor d’Urbanisme de Cabrera
de Mar per ERC. Segons la investigació va possibilitar que en terrenys rústics es pogués construir
un centre de negocis, un restaurant i una escola concertada en
l’anomenada Vila Bugatti, que
gestiona Vendrell.

Pilar Contreras
Directora general de Centres
Educatius Concertats i Privats.
L’han investigada per suposades
irregularitats en la concessió del
concert de l’escola de Cabrera de
Mar.
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EL VORAVIU

David Madí
Exsecretari executiu de comunicació de CDC

L’estrateg de l’antiga
CDC que sempre
s’ha vinculat al procés
Redacció
BARCELONA

L’

detinguts
Josep González
Cambray

Director general de Centres Educatius Públics. L’investiguen pel mateix motiu que
Contreras.

Ramon Vila

de la Generalitat, sempre se l’ha vinculat
amb l’estratègia política de Convergència
i protagonista dels preparatiu de l’1-O,
tot i no tenir-hi un paper actiu. En la seva
trajectòria política, va ser director de
l’Oficina del Portaveu i secretari de Comunicació i Estratègia del govern, a més
de portaveu de Convergència. El 2011 es
va incorporar com a assessor a Deloitte,
va ser president del consell assessor
d’Endesa a Catalunya, després vicepresident sènior d’Applus+ i assessor de Telefónica. ■

Professora d’un institut del Baix Llobregat
i també exregidora d’ERC a Sant Joan
Despí, on hi ha la seu de la fundació pedagògica El Brot, que presideix Xavier Vendrell i que ahir van escorcollar.

Antoni Fusté
Un dels socis de l’empresa igualadina
Events, que organitza actes culturals i es-

La mare
que els va...!
No pararan. Creuen
en l’escarment. En
volen deu a plaça per
un que se’n deslliura

L

a pentinaven, com vaig
escriure dimarts. Vaig
equivocar-me amb el
recurs i ballo per un peu. Tenia tantes ganes d’equivocar-me, com m’he equivocat, i que no hi hagués recurs a la sentència d’en Trapero, que per més que sabia que no ho deixarien passar així com així, no havia
arribat a imaginar un desenllaç com el d’aquest matí.
Com a “grandesa de l’estat
de dret”, diu la fiscal en cap,
Dolores Delgado, que llegeix
la sentència “contundent i
sòlida” del jutge roig. La
mare que els va...! Cinisme
depurat? Hipocresia vulgar? Superada per l’Estat
profund i les clavegueres?
Tant li fot, les raons. El cas
és el que és. No pararan. Ni
han parat, ni paren, ni pararan. No tenen aturador. Pagarem molt cara la sentència a en Trapero. Ja no dissimulen. Ho tenia assimilat al
cinema i a la televisió, però
avui ha estat en viu i en directe. No hi haurà recurs de
la fiscalia, però, espereuvos, que ja venim i sabreu el
pa que s’hi dona. Són les
mesures repressives més
convencionals, ortodoxes i
—————————————————————————————————

portius i que ja va ser escorcollada abans
de l’1-O per si tenia butlletes i urnes. Sospiten que podria estar al darrere de l’escenari que Tsunami Democràtic va instal·lar
a la frontera de la Jonquera.

Cinisme depurat?
Hipocresia vulgar?
Superada per l’Estat
profund?
—————————————————————————————————

Roc Aguilera
L’altre soci de l’empresa Events, que ahir
estava sent escorcollada.

Arquitecte de Cabrera de Mar.

Marta Molina

—————————————————————————————————

Lídia Domingo
Subdirectora general d’Avaluacions Mèdiques.

Jordi Sanglas
Economista i empresari de Vilafranca del
Penedès

Ruth Juncosa
Empresària i comunicadora.

repetides d’una força d’ocupació (els alemanys i els japonesos dels anys quaranta) i d’una força orientada
al genocidi (els blancs amb
els indis americans).
“Quants se’n deslliuren?
Per cada un que se n’ha
deslliurat porteu-ne deu a la
plaça.” Així de primitiu. Així
de salvatge. Així de cinematogràfic, perquè volen i necessiten escarmentar. Creuen en l’escarment. Per
més que l’unionisme, l’unionisme emmascarat i l’independentisme unionista
em titllin de conspiranoic.

825316-1222675Q

ideòleg de l’estratègia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), mà dreta d’Artur
Mas des, va acompanyar ahir a
la tarda agents de la Guàrdia Civil en l’escorcoll que van fer a les seves oficines a
Aigües de Barcelona, de la qual és el president executiu. Al matí va ser un dels detinguts de l’operació a casa seva a Sant
Quirze del Vallès en la causa per malversació de cabals públics, prevaricació,
blanqueig i tràfic d’influències, però també en la derivada de la connexió russa,
com recull la interlocutòria, impulsant
una “estratègia de desestabilització geopolítica” l’octubre del 2017 difonent “notícies falses” dient que a Espanya s’havia
viscut “la pitjor violència a Europa des de
la Segona Guerra Mundial”. També s’el
considera responsable de crear una unitat clandestina de contraespionatge dels
Mossos, de tenir coneixement dels moviments del Tsunami i i de desenvolupar
una plataforma de criptomonedes per
eludir el control de l’Estat.
A Madí, tot i abandonar la política el
2010 després de dirigir la campanya
d’Artur Mas per arribar a la presidència

Joan Vall
Clara

|
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Dolors Bassa, sortint de la presó. Al
costat, saludant la seva mare i, a baix,
amb les treballadores municipals que hi
ha a la Casa Pastors ■ MANEL LLADÓ

Comptant les hores
de la semillibertat

DOLORS BASSA · Un dia en la quotidianitat del tercer grau de l’exconsellera , ara amb l’amenaça que la fiscalia recorri contra
la decisió al Suprem i automàticament no pugui sortir de la presó TORROELLA DE MONTGRÍ · Té la feina a la seva vila
natal, on els veïns la tracten amb naturalitat i on ha trobat la tranquil·litat per recuperar allò que la garjola li ha arrabassat
Anna Puig
FIGUERES / TORROELLA DE MONTGRÍ

C

arretera que condueix cap a
la presó de Puig de les Basses, a Figueres. Una inacabable filera de llaços grocs
pintats al terra resisteixen el pas
del temps. També les proclames reclamant la llibertat dels presos polítics. I la imatge de Dolors Bassa en
diverses tanques. Hi són des del
primer dia que hi va ingressar la
consellera. Són quasi dos quarts de
nou del vespre i l’esperem a l’entrada de la presó. És a aquesta hora
quan hi ha de tornar a ingressar,
després de la seva jornada laboral,
de la qual pot gaudir gràcies al tercer grau. Avui, dimarts, però, és
una nit diferent. Fa poques hores
ha rebut la notícia que el jutge li

manté aquesta semillibertat. Allò
que d’entrada pot semblar fantàstic, en realitat és una galleda d’aigua freda. “És una bona notícia però no és una notícia per celebrar”,
diu. Perquè ara la fiscalia té cinc
dies hàbils per recórrer contra
aquesta decisió al Suprem. Només
que aquest recurs sigui admès a
tràmit, fi automàtic del tercer
grau, tant per a ella com per a Carme Forcadell. Això vol dir tornar a
la presó indefinidament, fins que el
Suprem es digni a resoldre el seu
cas, ves a saber quan. “Aquesta nit
serà complicada de passar?”, li pregunto. “He après a mentalitzar-me,
sigui l’opció que sigui. Pitjor ho van
passar els companys, que van entrar de seguida. No m’espero res.
Estic preparada per tornar a entrar
a la presó, si és el que acaba pas-

sant.” Ho diu amb convicció i sense
tremolar-li la veu.
Arriben la Dolors i en Carlos.
Són veïns de Vila-sacra, un municipi a tocar de Figueres. Són dos dels
incondicionals que cada dimarts
l’esperen a la presó per dir-li bona
nit i fer-li arribar el seu escalf. Hi
van des del primer dia que Bassa va
ingressar a la presó. Des del primer! No hi tenen cap vincle personal ni familiar. I quan els preguntes
per què ho fan, diuen alhora: “Perquè s’ho mereix.” Treuen importància al seu gest. “No costa gens
venir-la a veure.” Tan simple i tan
gran alhora.
La Dolors mira el rellotge. És hora de tornar a la presó. Ens acomiadem. Se li intueix un somriure rere
la mascareta. La processó deu anar
per dins. Passarà la nit en una cel-

Tornar a la
política
És inevitable preguntar-li si vol tornar a la
política algun dia.
Somriu. “De política
en fas cada dia, en tot
allò que t’envolta. No
tornaré a la política
institucional. Però tothom en la vida fa política, i sempre vols el millor projecte per a la
gent del teu entorn.”
Amb Carme Forcadell
es truquen pràcticament cada dia. “I parlem de tot. De política
també”, explica.

la a la zona d’ingressos. Des que té
el tercer grau no trepitja el mòdul
de dones per les mesures sanitàries
de prevenció. A la cel·la, el mínim i
imprescindible. Un petit llit, un televisor i un lavabo. Pràcticament
no hi té ni un efecte personal. No
vol que allò sigui casa seva, sinó
Torroella. Diu que les nits no se li
fan pesades. “Quan entro penso que
al cap de poques hores ja podré tornar a sortir”, diu. Aquesta de ben
segur que serà diferent.
Passades aquelles poques hores,
la tornem a esperar davant la mateixa porta, però ara per fer el camí
invers. Surt de la presó entonant
un “bon dia” encoratjador. I puja al
seu cotxe. No la venen a buscar.
Conduir és part del seu gaudi de llibertat. Abans d’arrencar, però, cada dia fa el mateix. Obrir el mòbil i

Territori i Sostenibilitat Medi Ambient

EDICTE
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió extraordinària del dia
22 de setembre de 2020, va adoptar l’acord
d’aprovació inicial de la tercera modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
la taxa per a la utilització de l’ús privatiu dels
despatxos del CEI-Viver d’empreses del Pallars Jussà i altres espais de domini públic (
Exp. 69/2008).
De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals i l’article 178 .1b del
text refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text
de la modificació de l’Ordenança fiscal aprovada, estaran exposats al públic a la secretaria del Consell Comarcal durant el període
de 30 dies, comptadors a partir de l’endemà
de la darrera publicació d’aquest anunci en
el BOPL o en el diari El Punt Avui, diari de
màxima difusió de la província, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les al·legacions que considerin
adients.
Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 14 d’octubre de 2020
El President
Sr. Josep M. Mullol Miret

Ajuntament de
Gironella

ANUNCI
D'APROVACIÓ INICIAL
SUMARI

Núm. Expedient: 2020 / 5689

EDICTE
relatiu a l’aprovació inicial d’una nova Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del municipi de Tordera
El Ple de la Corporació, en la sessió de data
22 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment
una nova Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana del municipi de Tordera, tot derogant expressament l’anterior Ordenança vigent fins a l’actualitat.
El referit acord, junt amb el projecte d’Ordenança, se sotmet a informació pública durant
el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de l’ultima publicació d’aquest edicte en el BOPB, en el DOGC, en el Diari El
Punt Avui, en el Tauler d’edictes electrònic i a
la pàgina web, per tal que es pugi examinar
l’expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s’estimin pertinents.
De no produir-se reclamacions o suggeriments durant l’esmentat termini, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu,
sense necessitat d’un nou acord exprés, i es
procedirà a efectuar la corresponent remissió
a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat,
així com a la publicació del seu text íntegre al
BOPB i al tauler d’edictes electrònic i d’un extracte al DOGC.
La qual cosa es fa pública d’acord amb el
previst en els articles 178 del DLEG 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Tordera, 23 d’octubre de 2020
Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el
2n tinent d’alcalde per delegació (DA
2019/829), davant meu, Marta Portella Nogué, la secretària.

Acord del Ple de data 6 d’octubre de 2020
de l’Ajuntament de Gironella pel qual s’aprova inicialment l’Ordenança municipal que
regula la INTEGRACIÓ DE CAPTADORS
D’ENERGIA SOLAR AL TERME MUNICIPAL DE GIRONELLA.
TEXT
Aprovada inicialment l’Ordenança municipal
reguladora d’integració de captadors d’energia solar al terme municipal de Gironella,
per Acord del Ple de data 6 d’octubre de
2020, de conformitat amb els ar ticles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 178
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de
trenta dies, comptat des de l’endemà de la
seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i
formular-hi les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
Durant dit termini podrà ser examinat per
qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè hi formuli les al·legacions
que estimi pertinents.

390800-1234660Q

En el cas que no es presentin reclamacions
o suggeriments contra l’aprovació inicial de

Ajuntament dels
Guiamets

dita Ordenança en el termini d’informació

EDICTE

pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.

El Ple de l’ Ajuntament dels Guiamets en sessió ordinària del passat dia 8 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual Nº 1 del POUM per tal de regularitzar la situació del dipòsit d’aigua
potable municipal.
D’acord amb el que estableix l’article 85.4 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost de 2010, se sotmet la present modificació a informació pública pel termini
d’UN MES, als efectes escaients, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis municipal, a la seu electrònica, en un diari
de premsa periòdica de més divulgació al municipi i a la pàgina web municipal.

Es fa públic per a coneixement general, en
compliment del que preceptuen els articles
178 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.

Es pot consultar la documentació completa relativa a aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament dels
Guiamets, www.guiamets.altanet.org i en les oficines municipals carrer de l’Església, 2, de dilluns a divendres i en horari de 10 a 13 h pel termini de trenta dies durant el qual es podran presentar les al·legacions que es considerin adients.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Disposar que es sol·liciti informe als organismes afectats per raó de llurs competències.

Codi

Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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L’ Alcalde,
Miquel Perelló Segura
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consultar els missatges que li han enviat.
Avui en rep molts de felicitació per la resolució del jutge que li manté el tercer
grau –molta gent encara no és conscient
de la segona part– i un que li fa especial
il·lusió. Una companya presa li fa saber
que ha aprovat l’examen de conduir. I és
que Bassa li havia fet classes a l’autoescola del penitenciari.
Enfilem cap a Torroella de Montgrí.
Són uns trenta minuts llargs de camí. Al
matí, s’ha llevat a dos quarts de set. Una
hora després hi ha el recompte. I abans
de sortir de la presó sempre es pren un
cafè amb els dos ordenances que estan
de torn. Són els presos que tenen com a
tasca portar l’esmorzar a les cel·les i fer
la neteja de l’espai. En ocasions, un
d’aquests ordenances és Joan Vila, el zelador d’Olot. “Aprens a separar el delicte
de la persona. I la veritat, és molt agradable parlar amb ell”, afirma.
De camí cap a Torroella li truca la seva
germana, Montse Bassa, des del Congrés, a pocs minuts de començar la sessió plenària. “Has dormit?”, li pregunta.
“La veritat és que no gaire”, respon la Dolors. “Jo tampoc”, diu la Montse. Però
són dones fortes. S’envien mútuament
missatges reconfortants i pengen. No serà l’única vegada que es trucaran al llarg
del dia. Arribem a casa de la mare. La rutina és anar-hi a dir-li bon dia i fer un cafè ràpid abans d’anar a treballar al despatx, que està situat a la Casa Pastors, al
nucli antic. Hi va a peu. Són escassos deu
minuts. Caminem tranquil·lament, i tot
sovint topem amb la seva imatge en cartells i pancartes. “Al principi m’impactava. Ara ja m’hi he acostumat.” Algun veí
la saluda, però en realitat passa molt desapercebuda. Perquè a Torroella no és la

consellera, sinó la veïna de tota la vida. I
així la tracten, amb total normalitat. No
passa el mateix quan surt de la vila natal.
Bassa treballa per a una fundació sense ànim de lucre que gestiona dues residències, el patronat de la qual està format per gent del poble. Exerceix de tècnica i s’encarrega de fer gestions diàries.
“Ara, estant a l’altre costat, m’adono de
certes dificultats burocràtiques”, reconeix. Burocràcia que ella dirigia quan era
consellera. En la fundació també ha engegat diversos projectes, com la remodelació del lloc web, el pla d’igualtat i la tramesa d’un informe setmanal a les famílies dels usuaris, ara que a causa de la Covid no hi poden haver visites. Mentre ens
ho explica, rep trucades de feina i també
del partit. Avui tampoc és un dia normal.
La Guàrdia Civil ha engegat una nova
operació contra l’independentisme, amb
un munt de detencions i escorcolls. Entre això i la incertesa de la seva situació...
I és inevitable que parlem de la situació
política. De l’actual i de la de l’octubre de
fa tres anys. “Ho tornarem a fer? I tant!,
però diferent”, sosté. Perquè, al seu parer, és evident que no tot es va fer bé:
“Però mai havíem arribat tan lluny.”
L’objectiu el veu clar: “Arribarem a ser
independents.” Afirma que no es penedeix de res i que la repressió no l’ha fet
canviar. “Em sento més serena. La presó
t’obliga a fer una introspecció personal.
Ara em conec molt millor. Però no he
canviat la manera de pensar ni les meves
conviccions”, assegura. En canvi, sí que
creu que la repressió ha fet molt de mal
en aquesta legislatura i als líders polítics
que l’han dirigit.
Tornem a la seva intimitat. A aquelles
sensacions que va tenir en tastar per primer cop la semillibertat. El primer cap
de setmana va ser el més especial. Es va
conjurar a dormir moltes hores i a no seguir horaris estrictes. Però de dormir,
poc. La superaven les ganes de sortir i
d’aprofitar el dia. Cada cap de setmana
s’ha organitzat per poder fer alguna
d’aquelles coses que la presó li ha arrabassat. Per exemple, sortir en barca fins
a les Medes i llançar-se al mar. “Aquell
dia sí que vaig tenir la sensació de llibertat.” O aquella naturalitat perduda de decidir on vas i què fas, com anar al teatre.
O de recuperar quotidianitats – “el que
més s’enyora són les coses senzilles”–
com menjar uns ous ferrats.
A dos quarts de dues plega de la feina.
Però a mig matí anem a buscar uns
croissants per esmorzar. Es repeteix l’escena. Normalitat i bons dies a tort i a
dret. Els veïns la respecten, i li ho demostren amb cordialitat i sense atabalar-la.
Per dinar havia deixat dit als de casa que
avui tocava verdura i planxa. Però es troba que les amistats li han preparat un dinar sorpresa. Elles sí que saben que avui
és un dia complicat. I a les cinc, de nou a
la feina, fins a les set. Llavors serà el moment de presentar el seu llibre a la Blanquerna, a Madrid, via Zoom. La seva germana hi serà en persona. Anirà just per
arribar a dos quarts de nou a la presó. De
nou, una nit més. Des de l’estiu, aquesta
era una agradable quotidianitat. Però
des de dimarts, es compten les hores. I la
incògnita és si aquest cap de setmana
podrà estar amb la seva gent. Bassa
compta les hores amb resignació. Sense
perdre l’esperança. Però amb una gran
dosi de realisme. ■
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Denuncien que
el govern espia
per la xarxa la
CUP i Arran
F. Espiga
BARCELONA

El major Trapero i la seva advocada, Olga Tubau, en una imatge d’arxiu ■ ACN

La fiscalia renuncia a recórrer
contra l’absolució de Trapero
a El ministeri públic considera que obrir una via d’impugnació no tindria possibilitats de prosperar
a L’advocada del major dels Mossos d’Esquadra celebra que s’hagi posat “punt final” a l’angoixa
Emili Bella
BARCELONA

L’absolució del major dels
Mossos d’Esquadra, Josep
Lluís Trapero, ja és ferma.
La fiscalia ha renunciat a
recórrer contra la decisió
de l’Audiencia Nacional de
dimarts de la setmana
passada perquè entén que
no prosperaria. El ministeri públic, que a l’inici del
judici demanava onze
anys de presó per rebel·lió
per al policia, “després
d’un estudi serè, ponderat
i rigorós de la sentència i el
seu vot particular”, ho justifica perquè les “limitacions legals que actualment regeixen el recurs
d’apel·lació contra sentències absolutòries” fan impossible que el recurs tiri
endavant.
La fiscalia no troba cap
base per obrir una via
d’impugnació. De fet, lloa
“el rigor i la qualitat tècnica tant de la sentència
com del vot particular”,

Les frases

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

“Aquesta sentència
restableix l’honor de
Trapero i dels Mossos. El
pitjor que es pot dir d’un
policia és que ha trencat
el seu compromís
constitucional”

“És una gran notícia
perquè no podíem
tenir cap certesa que,
malgrat que el marge
de la fiscalia era nul,
no es plantejarien
recórrer”

“El recurs era
continuar amb l’agonia
i l’angoixa de veure
què passa. Ara s’hi ha
posat punt final”

exercit per la presidenta
del tribunal, la conservadora Concepción Espejel.
“L’única possibilitat seria
la d’anul·lar la sentència
perquè se’n dicti una altra
de nova, celebrant-se, o
no, nou judici davant del
mateix tribunal [...], i això
últim només està previst
quan s’hagi compromès
greument el principi d’imparcialitat, la qual cosa no
és el cas”, admet.
Per l’advocada de Trapero, Olga Tubau, la renúncia al recurs equival a
posar “punt final a l’angoixa i l’agonia”. La lletrada va
recordar, en declaracions

a RAC1, que no hi havia
marge perquè prosperés i
que la sentència restableix
l’honor del major i del cos
dels Mossos: “És una gran
notícia perquè una cosa
era fer un pronòstic d’improsperabilitat del recurs
per la nota de l’Audiencia
Nacional. No podíem tenir
cap certesa que, malgrat
que el marge de la fiscalia
era nul, no es plantejarien
recórrer.”
Aquesta alegria definitiva per al major Trapero,
que podria haver reforçat
la tesi recent del president
espanyol, Pedro Sánchez,
que la desjudicialització va

“raonablement bé”, xocava amb la realitat d’una jornada protagonitzada per
l’anomenada
operació
Volhov contra l’independentisme, amb més d’una
vintena de detinguts.
L’interrogant que plana
des de la setmana passada
–ara amb més força– és si
el major serà restituït al
capdavant dels Mossos,
una oferta que va rebutjar
el 2018 quan la hi va fer
l’aleshores
president,
Quim Torra. El conseller
d’Interior, Miquel Sàmper,
va anunciar en saber-se
l’absolució que en les pròximes setmanes es reunirà

Olga Tubau
ADVOCADA DEL MAJOR TRAPERO

amb Trapero per abordar
el seu futur professional.
Fonts del departament recorden que el major va demanar que quan sortís la
sentència tingués un
temps per reflexionar.
L’exconseller d’Interior
Quim Forn, empresonat
per l’1-O, es va mostrar dilluns partidari de restituir
Trapero: “Interior va patir
una purga més gran que la
resta de departaments de
la Generalitat. Van ser destituïts pel 155, a part del
major, el secretari general i
el director general de la policia. El compromís de
Junts per Catalunya és la
restitució del govern legítim i això és el que hem de
fer ara.”
A banda del major Trapero, en la sentència també van quedar absolts de
sedició i desobediència
l’exdirector dels Mossos
Pere Soler, l’exsecretari
general d’Interior Cèsar
Puig i la intendent Teresa
Laplana. ■

Alerta Solidària, l’organització que dona cobertura
als represaliats de l’esquerra independentista,
va denunciar ahir l’existència d’una presumpte
operació d’espionatge per
part del govern i els Mossos d’Esquadra a col·lectius com ara la CUP, Arran,
La Forja i el Sindicat de
Llogaters, entre d’altres.
El funcionament d’aquesta trama, que actuaria des
del principi d’any, seria la
tramesa de correus electrònics a aquests partits i
entitats amb la identitat
del remitent falsificada
–en alguns casos fent-se
passar per periodistes del
diari digital Vilaweb o,
també, per activistes com
la portaveu de La Forja,
Lluna Berlanga– per obtenir informació sensible,
com ara documents interns i calendaris de reunions. Alguns d’aquests
correus també s’haurien
enviat des del servidor corporatiu de la CUP, després
d’accedir-hi de manera illícita. Un cop es va comprovar que alguns dels autors nominals dels correus, com és el cas de Vilaweb, deien que no en sabien res, es va fer un rastreig a la xarxa que va permetre de detectar que almenys sis intents d’obtenir informació s’havien fet
amb dispositius que tenen
la seva IP –el seu identificador o matrícula– al Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
(CTTI) i al complex central Egara dels Mossos
d’Esquadra. Alguns dels
afectats, com ara la mateixa Lluna Berlanga, ja han
presentat una querella per
suplantació d’identitat i
revelació de secrets contra “autor encara no identificat”, mentre que la
CUP ho farà aviat. El govern ha negat que hagi
protagonitzat cap episodi
d’espionatge o suplantació d’identitat i ha recordat que totes les connexions des d’un ordinador
que sigui de la Generalitat
–que abracen des d’edificis oficials a escoles– sempre hi apareix el nom del
CTTI. ■
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L’Estat incompleix invertint
un 16,5% i no el 19% del PIB
a Catalunya rep 1.999 milions dels 12.100 consignats i veu violada la disposició de l’Estatut que
obliga a gastar-hi el seu pes en el PIB estatal a Andalusia la supera en pes inversor amb un 17,7%
MADRID

Després de l’escenificació
de Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias sostenint el llibre
groc dels pressupostos del
2021 a La Moncloa com si
fos un fràgil incunable, el
Ministeri d’Hisenda es
guardava amb zel la dada
més buscada de la pedra de
Rosetta dels comptes: la
inversió territorialitzada.
És la xifra que mesura
quins són els territoris
més premiats o castigats
pel favor del braç inversor
estatal, sobretot Foment
(ara Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana). L’endemà que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, invités a vigilar la casella reservada a Catalunya
tot insinuant que es compliria plenament amb la
disposició estatutària que
obliga a invertir-hi l’equivalent al seu pes dins el
PIB estatal, que és del
19%, la sorpresa va ser que
el llibre groc recull una inversió total de 1.999,3 milions, el 16,5% del pastís
total de 12.125 milions
gastats en les comunitats.
Es dona la circumstància
que Andalusia, governada
pel PP i Cs amb suport de
Vox, supera el pes inversor
amb un 17,7% (2.146 milions) tot i que l’aliat decisiu per aprovar els pressupostos del 2021 és ERC.
“Respecte a les inversions
a Catalunya el que puc dir
és que els pressupostos
respecten l’Estatut”, va
defensar Montero. L’explicació de La Moncloa és que
amb un asterisc s’hi inclou
a peu de pàgina un afegit
de 200 milions de l’acord
subscrit a la comissió mixta Estat-Generalitat pel
qual l’Estat desenvolupa la
inversió pendent del 2018.
Fins i tot sumant-hi la partida extra a peu de pàgina,
però, el percentatge es
queda en el 17,8%, també
per sota del 19% al qual ordenaria la disposició addicional tercera.
El percentatge del
16,5% va ser una sorpresa
per l’expectativa que la mi-

Distribució territorial dels fons de recuperació
En milions d’euros
Comunitat
País Basc
Catalunya (*)
Galícia
Andalusia
Astúries
Cantàbria
La Rioja
Múrcia
País Valencià
Aragó
Castella - la Manxa
Canàries
Navarra
Extremadura
Illes Balears
Madrid
Castella i Lleó
Ceuta
Melilla
TOTAL
REGIONALITZABLE
No regionalitzable i
diverses regions

Servei públic
Sector públic
administratiu amb amb pressupost
pressupost limitat
estimatiu

Estranger
TOTAL

48,37

464,09
1.796.01
491,15
1.602,18
236,94
129,60
20,86
224,59
909,60
176,25
130,87

TOTAL

Percentatge sobre el total regional

512,46

332,81
70,89
318,07
188,49
784,33
411,41
8,70
3,12

1.999,30
832,24
2.146,16
378,90
233,08
59,90
625,55
1.164,52
504,28
426,59
361,67
88,02
415,12
201,64
1.250,28
847,43
24,48
53,87

4,2
16,5
6,9
17,7
3,1
1,9
0,5
5,2
9,6
4,2
3,5
3,0
0,7
3,4
1,7
10,3
7,0
0,2
0,4

3.825,57

8.299,94

12.125,51

100,0

5.505,48

827,37

6.332.85

840,99
10.172,04

0,65
9.127,95

841,64
19.299,99

203,29
341,10
543,98
141,96
103,48
39,04
400,95
254,92
328,02
295,73
28,86
17,14
97,06
13,16
465,95
436,03
15,79
50,76
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David Portabella

(*) A la quantitat s'hi han d'afegir 200 milions d'euros del capítol 7 derivat de l'acord CMAF del 2018.

nistra Montero havia alimentat de complir amb la
Generalitat d’acord amb el
pes de l’economia catalana
dins el PIB estatal, que és
del 19% i que la situen al
segon lloc perquè Madrid
ocupa el podi amb el 19,3%
gràcies al sorpasso del
2019 fruit dels beneficis de
l’efecte seu i del que moltes
comunitats han denunciat com a dúmping fiscal.
—————————————————————————————————

Catalunya rep 596
milions dels fons
europeus, el 14%
del total estatal
—————————————————————————————————

“Veuran el gran esforç de
Foment i de Transició Ecològica”, havia aventurat
Montero sobre Catalunya

Les frases de Montero

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

“En les inversions de
l’Estat a Catalunya el
que puc dir és que els
pressupostos del 2021
respecten l’Estatut”

“Mentre els ministres
eren al ‘botellón’ de
l’Íbex 35, una família
era desnonada a
Carabanchel”

“Són pressupostos
bons per a Catalunya: la
inversió hi creix un 65%
i rep 21.380 milions del
finançament”

María Jesús Montero

Gabriel Rufián

Montse Mínguez

MINISTRA D’HISENDA

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU ECONÒMICA PSC CONGRÉS

dimarts en la roda de
premsa posterior al Consell de Ministres. El curiós
és que l’incompliment es
dona en un exercici en què
gràcies al bazuca keynesià
del fons de la UE la inversió
en infraestructures es dispara un 114% (6.161 milions més que l’anterior).
La seva conclusió ahir, però, era que si se sumen
els 2.000 milions en números rodons del 2021 més

els 200 milions de la factura pendent del 2018, el resultat és el “respecte” a
l’Estatut.
El Madrid governat per
Isabel Díaz Ayuso també
es queda molt lluny del seu
pes en el PIB estatal
(19,3%), ja que rep 1.250
milions (10,3%). Per sota
es queda el País Valencià,
amb 1.164 milions. A diferència de Catalunya, Madrid no només no reclama

cap deute històric, sinó
que fa bandera de les rebaixes fiscals i es permet bonificar l’impost de patrimoni al 100% en oberta
deslleialtat amb les comunitats veïnes.
Primer tram de fons UE
Els pressupostos del 2021
són particulars perquè en
ells hi viatja el primer tram
del fons de 140.000 milions de la UE, en concret

una primera partida de
27.000 milions dins dels
72.000 milions del total
que són subsidis o entregues a fons perdut.
D’acord amb una primera
preassignació estimativa,
es distribueixen 18.793
milions entre totes les comunitats, i el que rep Catalunya ara són 596 milions:
371 milions del Ministeri
de Transició Ecològica i
225 milions del Ministeri
de Foment en concepte de
política d’habitatge. En total, les comunitats gestionaran directament el
54,3% del total dels recursos europeus: 18.793 milions.
Per la diputada del PSC
i portaveu econòmica del
grup del PSOE al Congrés,
Montse Mínguez, els pressupostos “són indispensables i són bons”. “I per a Catalunya també són bons”,
va defensar Mínguez tot citant la recepció de 2.000
milions i que a Catalunya
“s’incrementa la inversió
un 65%” i que es rebran
21.380 milions del sistema de finançament, a més
dels 3.400 milions d’una
transferència extraordinària durant el 2021. La
diputada del PSC destaca
també la suspensió de la
regla fiscal com a impuls
als municipis per poder
gastar ara els romanents.
En concepte de capitalitat
cultural i científica, Barcelona rebrà 20 milions.
Com cada any, la major
partida és la destinada a
pagar
les
pensions:
163.297 milions, un 3,2%
superior a la del 2020, que
suposa el 42% de tota la
despesa estatal. I preveu la
paguilla, que vol dir que si
la inflació (IPC) supera el
0,9% previst entre desembre del 2020 i novembre
del 2021, aleshores el govern abonarà la diferència
“abans de l’1 d’abril del
2022 en un sol pagament. I
l’ingrés mínim vital, últim
escut social, s’eleva un
1,8%, com les pensions no
contributives. Al seu torn,
els permisos de paternitat
i maternitat ascendiran a
2.784 milions. Dins del
que el govern bateja com
“la major inversió social de
la nostra història”, xifrada
en 239.765 milions (un
10,3% més), la dotació a
dependència creix un
34%: 2.359 milions, una
alça de més de 600 milions
addicionals respecte del
pressupost base del 2020.
I la dotació per accés a l’habitatge creix un 368%, fins
als 1.772 milions.
Una de les partides que es

