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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,94
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 336
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 286
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,96

1.723

L’ANC apel·la a la
societat civil per
revifar el procés

272

Un moment de l’acte
que l’ANC va fer el dia
16 a Barcelona ■ J.L.

ANÀLISI · El seu nou full de ruta referma l’aposta per la unilateralitat i sosté que
l’estratègia independentista s’ha recolzat en excés sobre els partits i les institucions
INICIATIVA · Proposa una ILP perquè el Parlament faci una llei per a l’estat propi
Francesc Espiga
BARCELONA

Qui cregui en les casualitats hi veurà això, una coincidència que no és més
que fruit de l’atzar. Els
més recelosos, però, interpretaran que hi ha coses
que difícilment passen
perquè sí, i que la successió d’esdeveniments està
poc menys que calculada.
Sigui per una raó o altra, la
realitat és que, tot just la
mateixa setmana que la
política catalana obria un
nou capítol amb la formació del govern de coalició
entre ERC i JxCat, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovat el seu
full de ruta —ratificat pel
96% dels 5.659 socis que
han participat en una consulta telemàtica—, que guiarà la seva tasca com a entitat el pròxim any. El document, de 27 planes, referma alguns dels posicionaments que l’Assemblea
ja ha adoptat en els últims
anys com a canònics, com
l’aposta per l’unilateralitat com a única via possible per consumar la república. Al mateix temps, però, fa una lectura crítica de
la situació en què es troba
l’independentisme —“el
moviment es troba en una
situació de bloqueig estratègic i polític”— tot i la seva victòria en les eleccions
del 14 de febrer, de la qual
recorda que el bloc format
per ERC, Junts i la CUP va

Les xifres

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

96

210

per cent dels 5.659 socis que
han participat en la consulta
entre el 20 i el 26 de maig han
aprovat el document.

esmenes es van presentar a
la redacció original del full de
ruta, de les quals 139 han estat acceptades.

perdre 600.000 vots que
no es poden atribuir, en la
seva totalitat, a la pandèmia. Es percep “cansament i desmobilització”,
sosté l’ANC, entre les bases, sobretot per les lluites
i batusses entre partits, i
davant d’això planteja la
necessitat de refer el consens i la unitat. “Cal un
front únic per avançar cap
a la independència.” Seria
la gran conclusió, o objectiu. Abans, però, s’han de
corregir diferents aspectes de l’estratègia que queden assenyalats en el document.
Un primer aspecte crucial a esmenar és que cal
treballar des de més fronts
per “debilitar” l’Estat espanyol i crear un marc
propici que afavoreixi la
constitució d’una república. I és que la lectura que fa
l’Assemblea és que, fins
ara, tot s’ha sustentat en
excés en la tasca dels partits i les institucions. “La
dificultat més gran que arrossega el moviment és
haver acceptat que la política institucional, els seus

actors polítics i les seves
lluites per l’hegemonia estiguin marcant-ne l’agenda”, una situació que, segons hi afegeix la diagnosi,
ha col·locat “la societat civil en una actitud més passiva i subsidiària”. I això,
justament això, és el que
es proposen corregir, amb
la perspectiva que el procés torni a agafar embranzida empès des de baix cap
a dalt.
Confrontació múltiple
La tàctica a seguir, segons
el guió de l’entitat, és traçar una “confrontació” i
unes “desobediències simultànies i persistents”
envers l’Estat, des de diferents àmbits —el mediàtic, l’internacional, el social i el de mobilització popular— “que canviarà la
correlació de forces contra
l’ocupant i permetrà que
ens alliberem com a nació
en la nostra lluita de causa
justa”, explicita el punt 55
—en total en són 200— del
text. I és aquí on l’Assemblea s’ofereix a liderar, o a
coordinar, aquesta part de

l’escomesa que impliqui a
la societat civil, a partir de
la seva estructura com a
col·lectiu implantat al territori. Un de tants exemples concrets seria l’organització de xerrades i tallers adreçats a la població
“sobre lluita no-violenta i
l’organització d’accions
preparatòries del tipus
que caldrà dur a terme en
fase de confrontació, ja siguin de manera descentralitzada o en actes massius centralitzats”. Continuar i ampliar les campanyes per liquidar els impostos a l’agència tributària pròpia, o promoure la
creació d’un ens per recollir diners per finançar les
campanyes, o si cal la caixa de solidaritat per ajudar als represaliats, serien
altres possibles accions.
Que l’ANC qüestioni
l’estratègia de fiar-ho tot a
la feina que puguin fer partits o institucions no implica ni molt menys que
calgui oblidar aquest àmbit. Al contrari, del que es
tracta és d’ampliar el focus
sense renunciar a l’actiu
que representa tenia una
majoria afí al govern. “Les
institucions
catalanes
han de promoure la no-cooperació i la confrontació
democràtica amb l’Estat
(per a la qual els representants polítics electes han
d’estar preparats) i la nocooperació amb aquest”,
dicta el document, en què
també es diu que de cara a

les eleccions municipals
de 2023 cal assolir el propòsit “que els ajuntaments de les grans ciutats,
i especialment de la capital i tota la corona metropolitana, estiguin governats per forces independentistes”. A banda de continuar fiscalitzant l’acció
de formacions com ERC,
Junts i la CUP, l’entitat
llança la idea de presentar
una iniciativa legislativa
popular (ILP) per tramitar
una Llei sobre la independència al Parlament. En
un context en què la cambra catalana estarà vigilada de prop, i molt, pels tribunals per veure què s’hi
aprova o discuteix, la jugada pretén que siguin els
ciutadans, a partir de la re-

collida de 50.000 signatures, els qui empenyin els
partits sobiranistes a encetar un debat que alguns
potser no veurien del tot
clar i que, segons el full de
ruta, “podria ser el catalitzador que ens falta per recuperar la unitat estratègica, passar a l’ofensiva i tornar a un escenari com el
que vam aconseguir l’octubre de 2017”.
Aquesta reflexió teòrica
serà un dels temes de discussió del conclave que farà l’Assemblea diumenge a
Cornellà de Llobregat. Una
trobada que també servirà
perquè la presidenta, Elisenda Paluzie, fixi el discurs polític de l’entitat de
cara a la legislatura que ara
comença. ■
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Tornar-hi amb
prismes renovats
Òscar Palau

És temps de canvis. Amb la fi de la pandèmia a la vista, i
un govern amb un impuls reviscolat, és l’hora de deixar
de llepar-se les ferides de la repressió, tot i que no hagi
cessat. De superar ja la confusa etapa de digestió des
del 27-O, i tornar-s’hi a posar. Amb forces i prismes renovats. L’executiu, a provar el diàleg almenys dos anys. I
partits i societat civil, a rumiar i preparar entretant nous

fronts. També amb nous enfocaments. Més hàbils. Menys innocents i viscerals. Que els que no hi combreguen
no ho vegin com una agressió. Amb això ben alineat,
l’Espanya de sempre no fallarà. Ha renunciat a seduir
per imposar la seva llei contra la voluntat popular. Només cal veure com s’ha posat per uns indults: el seu encegament hauria d’obrir molts ulls. I fer la resta.

En marxa una app i una web
perquè la ciutadania digui
a quina constitució aspira
a Debat Constituent llança 140 preguntes per determinar models d’estat,
serveis, drets o règim econòmic a La participació es tancarà el 31 de desembre
Xavier Miró
BARCELONA

Nous rectors de perfil sobiranista

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

Aquest curs hi ha hagut moviment als rectorats catalans,
perquè hi ha hagut eleccions
a la UPF, la UPC i la UB. A la
primera es presentava un
únic candidat. A les altres
dues concorria més d’un candidat i tots dos guanyadors
tenen un perfil sobiranista.
La campanya electoral a la
Universitat de Barcelona va
venir precedida per la polèmica entre Paluzie, catedràtica
de la UB, i el llavors rector,
Joan Elias, sobre el posicionament del rectorat entorn
de l’1-O. La polèmica va continuar durant la campanya
electoral, en què Paluzie va
donar suport a títol personal

a Joan Guàrdia, Aquest, que
va negar ser el candidat de
l’ANC, va guanyar amb comoditat Elias amb un programa
renovador.
Més disputat ha estat el
rectorat de la UPC. Daniel
Crespo es va imposar per
molt poc a Francesc Torres,
que havia convocat per sorpresa eleccions sis mesos
abans d’acabar el mandat.
Crespo, de perfil també sobiranista, es va presentar, com
Guàrdia, amb un equip plural.
Crespo havia estat coordinador de la sectorial d’universitats de l’ANC, com va recordar Paluzie a la seva piulada
de felicitació. ■ R.M.B.

Debat Constituent ha posat en marxa una aplicació
i una web per iniciar els debats i la participació ciutadana sobre la constitució a
què aspiren per a Catalunya. Amb l’objectiu d’arribar al major nombre de
participants, les 140 preguntes amb què s’ha plantejat la consulta permeten
triar entre diferents models d’estat, llengua, organització territorial, règim
econòmic, drets civils, seguretat o recursos naturals i sectors estratègics.
L’objectiu no és fer una
“possible nova constitució” per a un estat independent, sinó per a una
Catalunya que pugui ser
també part d’una federació espanyola, un estat lliure associat o una confederació d’estats. “El debat és
de tots i totes els que vivim
a Catalunya. Hi està cridat
tothom des de la seva pròpia decisió i consciència”,
defensa l’exdiputada Gabriela Serra, integrant de
la Coordinadora Nacional
d’Enteses que impulsa la
iniciativa –més d’un centenar de grups comarcals,
regionals o locals.
No retrocedir en drets
En l’elaboració de les preguntes s’ha tingut en
compte un criteri de progressivitat –per exemple
no es pregunta sobre la pena de mort perquè es considera una rèmora penal
del passat– i un de desacord –per exemple es
permet decidir entre tenir
exèrcit o no, o triar entre
sanitat pública, privada o
el model actual–. Per participar cal baixar-se una

L’inici de la participació ciutadana al Debat Constituent es presentava ahir a l’IEC ■ ACN

app que permet registrarse i verificar la identitat de
l’usuari per mitjà d’una foto del DNI de la qual només
es guardaran l’edat, el gènere i el codi postal per evitar que una persona participi més d’un cop i per extreure al final les respostes classificades pels tres
criteris.
El registre a l’aplicació
és, doncs, obligat per respondre al qüestionari
constitucional a través de
la web. Si bé la participació individual i directa és
una opció, Debat Constituent impulsarà debats
arreu del territori que poden ser de temàtiques específiques sobre el contingut constitucional.
Aquesta
campanya
s’organitza a través de les
Enteses territorials, que
són autònomes per cridar
a la participació entitats
del seu àmbit però que
també assessoraran aque-

lles associacions que vulguin organitzar elles mateixes els debats. De fet,
també es preveu la possibilitat dels “debats autoconvocats” que poden fer
grups d’amics o familiars a
l’hora de participar.
Gestionar els desacords
El procés participatiu finalitza el 31 de desembre i
les respostes seran processades per un programa
informàtic que automatitzarà quants vots i percentatges de suport té cada
opció de cada resposta.
Serà un Fòrum Cívic i
Social format per un miler
de persones de les Enteses
però també d’altres participants els que elaboraran
els resultats. Les respostes ja vindran donades pel
processament informàtic,
però el fòrum haurà de
gestionar i decidir sobre
els “dissensos”, és a dir,
aquelles qüestions sobre

les quals l’opinió hagi quedat molt dividida i no es
puguin considerar “respostes majoritàries, indiscutiblement acceptades”,
tal com explica Lluís
Llach, portaveu de la coordinadora. La metodologia
de com es defineixen les
respostes problemàtiques
l’elaborarà la coordinadora durant aquest mig any
de consulta.
Des de gener del 2022
s’hauria de constituir el fòrum i celebrar les sessions
per tancar una proposta a
l’abril, però el calendari està condicionat per imprevistos com la pandèmia.
El document final s’entregarà al govern i al Parlament. Tot i que no és un
procés oficial, es pretén
que la ciutadania es defineixi sobre “temes cabdals
per al nostre país”, sosté
Serra: “Si més no, que sigui un exercici de poder
constituent.” ■
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El ministre de Transports i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, aquest dimecres intervenint al Congrés dels Diputats ■ EMILIO NARANJO / EFE

Ábalos rebat als barons que és
l’hora de “l’audàcia i el valor”
a Amb el també ministre Campo fa pinya defensant que cal “iniciativa política” davant l’allau de
crítiques internes al PSOE pels indults a Recorda al TS l’informe favorable a Tejero sense penediment
J.A.
BARCELONA

Del temps del càstig i el de
la concòrdia que va brandar el president espanyol,
Pedro Sánchez, al “moment de l’audàcia i el valor” que va esgrimir ahir el
secretari d’organització
del PSOE i ministre de
Transports, José Luis Ábalos, per replicar les crítiques internes en contra
que l’executiu espanyol faci el pas d’indultar els presos polítics catalans d’alguns barons territorials,
com el president de Castella-la Manxa, Emiliano
García Page; el d’Extremadura, Guillermo Fernández Encalla, i de l’Aragó,

Javier Lambán. A totes
aquestes crítiques, que el
portaveu adjunt de Cs al
Congrés, Edmundo Bal,
esperonava per impedir
“una traïció contra el poble
espanyol”, s’hi sumava la
de l’expresident Felipe
González, que en una entrevista dimecres a la nit a
Antena3, va assegurar:
“En aquestes condicions
jo no faria l’indult.” L’abril
del 2018, González mateix, en una altra entrevista en el programa Salvados, no els refusava si
canviava la situació a Catalunya i hi havia una
condemna.
González va centrar el
debat no tant en el penediment, sinó a saber si els in-

dependentistes estarien
disposats respectar la legalitat vigent de la Constitució i l’Estatut. Per González, la Carta Magna “no
admet que ningú unilateralment trenqui les regles
del joc”, fent referència a
l’aprovació del referèndum i l’anomenada llei de
transitorietat
jurídica
aprovades en els plens del
6 i 7 de setembre del 2017.
Ho va fer després que un
altre expresident, José
Luis Rodríguez Zapatero,
avalés la iniciativa de Sánchez. Rodríguez Zapatero
va tornar a parlar ahir per
demanar a González que
donés suport a Sánchez,
com va rebre el seu “en moments difícils”.

Mocions de PP i Cs als consistoris

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

PP i Cs van anunciar ahir que
pensen promoure una ofensiva de mocions en parlaments
i ajuntaments d’Espanya perquè es pronunciïn contra els
indults. El secretari general
del PP, Teodoro García-Egea,
va explicar que l’objectiu és
que Pedro Sánchez s’adoni
que “ha perdut el carrer”, i la
intenció és que els grups municipals del PSOE s’hi adhe-

reixin i Sánchez s’adoni que
la seva formació no l’acompanya. “Creiem que la pressió
institucional i judicial ha de
funcionar” perquè un indult
“vorejaria la prevaricació”, va
dir García-Egea. Des de Cs
també han convocat una manifestació l’11 de juny per defensar la “convivència democràtica” en els termes expressats pel Suprem.

Ábalos va respondre-li
que l’únic que està en disposició d’argumentar si és el
moment o no de prendre
aquesta decisió “és qui l’ha
de liderar” tenint en comp-

te “l’oportunitat i el temps”.
I en aquest punt va llançarli un dard: “També puc dir
que en altres temps algunes decisions van ser molt
inoportunes, però es van

produir.”
La bancada socialista de
La Moncloa va fer pinya
ahir en defensar la seva posició per afrontar “un problema polític complex”
amb Catalunya una vegada
es comença a superar la
pandèmia i havent passat
pels tribunals, l’aplicació
del 155 i la sentència del
Tribunal Suprem. És a dir,
superar el “temps per al
càstig” –al qual va fer referència Sánchez– i afrontar
el de la concòrdia. El ministre de Justícia, Juan Carlos
Campo, va insistir durant
la intervenció en la comissió del Senat que s’ha de
veure l’indult amb naturalitat i “no ens ha d’espantar”,
perquè està recollit en la legislació malgrat la seva excepcionalitat. El director
del gabinet del president
espanyol, Iván Redondo,
reconeixia també al Senat
que no s’havia pres cap decisió, però que podrien ser
el camí perquè un “lideratge valent” arregli “el que ha
passat en l’última dècada”
a Catalunya
Davant les reaccions irades del PP, Cs o Vox, Ávalos els va recordar que la
Constitució “no és el Codi
Penal ni el Civil”, i va acusar els populars de tenir
una actitud d’“indolència i
deixar que l’independentisme creixés” quan governaven, deixant-ho en
mans de la justícia. Els retreia, a més, que volguessin
“confondre i manipular”
la ciutadania, negant que
posin sobre la taula la concessió dels indults per
“mantenir el poder o guanyar eleccions”.
El Suprem i Tejero
Mentre el ministre del ram
mostrava no tenir cap
“dubte” ni “sospita” sobre
les decisions del Tribunal
Suprem (TS), Ábalos reclamava “una mica d’empatia i coherència” a la dreta i al tribunal, recordant
que havien apel·lat a qüestions “d’utilitat general,
pel bé d’Espanya i per oblidar el passat” a l’hora de
fonamentar els informes
per indultar “el senyor Tejero pistola en mà a dins el
Congrés”. ■

Les frases

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

“Es va indultar el
senyor Tejero pistola
en mà al Congrés dels
Diputats”

“En aquestes
condicions jo no faria
l’indult”

“Hauríem de veure
l’indult amb
normalitat perquè
està dins del nostre
instrument jurídic”

“Volem posar sobre
la taula aquesta
situació i que Pedro
Sánchez s’adoni que
ha perdut el carrer”

“Demano als barons
del PSOE que siguin
valents i donin batalla
i suport a les
mocions”

Felipe González

Juan Carlos Campo

“La solució al
problema serà quan
els independentistes
renunciïn a tornar a
fer el mateix”

MINISTRE DE TRANSPORTS I
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE

EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

MINISTRE DE JUSTÍCIA

PRESIDENT DE CASTELLA-LA MANXA

SECRETARI GENERAL DEL PP

PORTAVEU ADJUNT DE CS AL CONGRÉS

José Luis Ábalos

Emiliano García-Page

Teodoro García Egea

Edmundo Bal
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Villarejo: “Em deuen
diners avançats a
l’operació Catalunya”
aL’excomissari revela que amb Rajoy tenia fil directe en la
Kitchen aAdmet que treballava millor a les ordres del PSOE
David Portabella
MADRID

169600-1244112Q

La cita amb l’excomissari
José Manuel Villarejo ahir a
la comissió de la Kitchen al
Congrés va permetre
d’aprofundir en la cuina de
l’operació Catalunya i en
dècades de clavagueres.
“He treballat per deu ministres de l’Interior”, va dir
d’entrada per posar nerviós
el PSOE i el PP. Davant les
preguntes de Gabriel Rufián (ERC), Josep Pagès
(Junts) i Mireia Vehí
(Junts), Villarejo no va defugir la gènesi de l’operació
contra els líders del procés i
va dir que l’Estat encara li
deu diners de la missió.

“M’encarreguen arribar al
fons de la veritat de què hi
ha amb determinades opcions de potències estrangeres a l’entorn independentista. L’únic que puc
dir és que he anticipat diners de fons per pagar collaboradors que mai m’han
tornat”, va revelar.
“O és un mentider o és
James Bond?”, va trencar
el gel Rufián. “Si soc un
mentider, per què tot és
secret? Si soc un Torrente
de la vida, per què tot està
encriptat i no ho desencripta ni la NASA?”, es reivindicava l’excomissari.
Adoptant un to amable
amb els diputats independentistes que no tenia

amb Edmundo Bal (Cs)
–“quin paperot el seu defensant el que defensava al
judici del petit Nicolás!”, va
renyar-lo abans de dir-li
“hola”–, Villarejo va compartir “el profund afecte al
poble català” i les missions
in situ. “El clan Pujol tenia
immunitat i impunitat absoluta, probablement permesa pels governs espanyols de torn, i donada la
deriva
independentista
que prenia tot m’encarreguen veure el nivell de collaboració que trobo per ser
informat d’actuacions delictives”, va exposar.
A Junts, Josep Pagès va
desplegar un qüestionari
sobre la vida amb el PSOE i

L’excomissari José Manuel Villarejo ahir a la comissió del
Congrés que analitza el finançament il·legal del PP ■ EFE

Les frases de l’excomissari

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

“A mi m’encarreguen
arribar al fons de la
veritat de què hi havia
amb determinades
opcions de potències
estrangeres a l’entorn
independentista”

“Si posa una urna per
votar si violar és
delicte o no... Sembla
democràtic, però és
delicte. Col·locar una
urna no és sempre
democràtic”

el PP del qual brollaven els
titulars. “Les inèrcies sota
Fernández Díaz deixen
d’operar per art de màgia
amb la investidura de Sán-

chez?”, va demanar. “Aquí
som tots policia política”,
va admetre. “En honor a la
veritat la meva experiència
amb el PSOE és molt més

positiva que quan governa
el PP, és més institucional i
Rubalcaba no permetria la
faula de Sanz Roldán al
CNI”, hi va afegir. Però en
la Kitchen, avisa: “Jo tenia
contacte directe amb Rajoy de l’operació.” Pagès
volia saber si Interior va
ordenar l’assalt al despatx
de Gonzalo Boye i Villarejo
va ser clar: “Hi ha coses a
les quals no puc respondre. Lamento que per defensar qui defensa passi
pel que passa.”
Amb Mireia Vehí (CUP)
el duel va ser sobre urnes.
“Si posa una urna per votar
si violar és delicte o no... Encara que fos un plantejament democràtic no deixa
de ser delicte. Només col·locar una urna no és sempre
democràtic, la votació s’ha
de fer d’acord amb les regles que ens donem tots els
espanyols”, va dir Villarejo.
“Compara violar una dona
amb un poble que decideix
el seu futur?”, va exigir Vehí. “Potser era un exemple
poc afortunat, però no val
dir votem i prou”, va matisar ell. “Amb la mare i la pàtria, amb raó o sense ella”,
va sentenciar. ■
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El Congrés fixa amb la moció
d’amnistia el límit a la taula
a La iniciativa de la CUP de l’autodeterminació i l’amnistia obté 71 vots i és derrotada per 272 nos del
PSOE, el PP i Vox a El debat evidencia l’absurditat de la censura de la mesa i Batet no és amonestada
David Portabella
MADRID

El Congrés va culminar
ahir un involuntari tribut
al teatre de l’absurd. A la
mateixa cambra on una
iniciativa sobre l’amnistia
és vetada per la mesa amb
l’aval dels informes dels
lletrats si la paraula surt al
títol i la firmen ERC,
Junts, la CUP i el PDeCAT,
l’independentisme ha pogut debatre i votar una
moció de la CUP sobre la
solució al conflicte que,
després d’un afegit pactat
amb Podem, insta el govern espanyol a presentar
a la taula de diàleg “una
proposta de treball i calendari per abordar el conflicte polític a Catalunya” i fixa que “en el debat sobre
les propostes de solució no
s’exclourà, entre altres, la
del referèndum d’autodeterminació i l’amnistia”.
La moció, que era debatuda dimarts i era derrotada
ahir per 272 vots gràcies al
PSOE, el PP i Vox, evidencia l’absurditat de la cen-

sura perquè l’amnistia
s’ha debatut i Meritxell Batet no ha estat amonestada pel Tribunal Constitucional per haver permès
un debat que a priori no
podia tenir lloc. El desenllaç al Congrés, no obstant
això, envia un missatge
preventiu a la taula de diàleg –pendent de la convocatòria de la segona cita i a
Barcelona després de la
primera del 26 de febrer
del 2020 a La Moncloa– sobre els límits del menú que
hi proposi la Generalitat.
Hores abans que Albert
Botran (CUP) pugés a la
tribuna del Congrés a tres
quarts de vuit del vespre
de dimarts, la mesa de la
cambra –on el PSOE (3) té
una doble majoria: amb
Podem (3) però també
amb el PP (2) i Vox (1) si
cal– va vetar part de la moció dels anticapitalistes i
va proscriure en l’ordre del
dia el primer punt del text
en què s’instava el Congrés
a pronunciar-se a favor de
l’admissió a tràmit de la llei
d’amnistia. Botran no es

Albert Botran (CUP) defensava la moció debatuda dimarts i votada i derrotada ahir ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“La Constitució no
prohibeix l’amnistia,
no hi és a l’articulat. I
no hi és l’indult i bé
que s’utilitza”
Albert Botran

DIPUTAT DE LA CUP AL CONGRÉS

va donar per al·ludit i va
abordar el punt proscrit.
“Cal un aclariment sobre
la constitucionalitat de
l’amnistia, que és l’argument utilitzat des de Vox
fins al PSOE: la Constitució no prohibeix l’amnistia, no hi apareix a l’articulat. I no hi apareix tampoc
l’indult individual i bé que

s’utilitza. El que es prohibeix és l’indult general, però si s’hagués volgut prohibir l’amnistia s’hauria especificat”, advertia Botran. Ni Batet ni el seu suplent i vicepresident del
Congrés Alfonso Rodríguez Gómez de Celis van
amonestar el diputat de la
CUP ni ells mateixos van

La fiscalia vol 20 mesos
d’inhabilitació per a Torra
per la segona pancarta
a També li reclama

una multa de 30.000
euros perquè no la va
treure

Redacció
BARCELONA

La fiscalia demana 20 mesos d’inhabilitació per a
qualsevol càrrec públic i
30.000 euros de multa per
a l’expresident de la Generalitat Quim Torra per no
haver despenjat a temps
una pancarta a favor dels
polítics presos del balcó de
la Generalitat el setembre
del 2019. L’acusa d’un de-

licte de desobediència, perquè el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya li
va donar 48 hores per despenjar el cartell i l’expresident no ho va fer al·legant
que l’ordre vulnerava la llibertat d’expressió. Finalment el tribunal va ordenar als Mossos d’Esquadra
que la retiressin, però
abans ho van fer uns treballadors del Palau. Torra ja
va ser inhabilitat l’any passat per no haver fet cas a la
Junta Electoral Central,
que li va ordenar la retirada d’una pancarta de suport als presos polítics penjada mentre hi havia cam-

panya electoral.
L’entitat espanyolista
Impulso Ciudadano va ser
la que va iniciar aquest segon procediment, en demanar a la sala contenciosa administrativa del TSJC
que, com a mesura cautelar, obligués Torra a retirar
la pancarta. La sala va admetre la petició de mesures cautelars i el 19 de setembre del 2019 va dictar
l’ordre de retirada, que va
ser comunicada personalment a Torra el 23 de setembre, donant-li un termini màxim de 48 hores.
No obstant això, el 20 de
setembre Torra ja va eme-

La segona pancarta que van penjar a Palau ■ EFE

tre un comunicat en què
assegurava que no acataria l’ordre. Torra no va despenjar la pancarta al·legant que la decisió no era
ferma i s’hi podia recórrer.
Segons l’expresident, la
pancarta era un exercici
dels drets de llibertat d’expressió, participació política i exercici de càrrec re-

presentatiu. El 25 de setembre la Generalitat va
presentar un recurs de reposició contra la interlocutòria del TSJC en què demanava la suspensió de la
mesura cautelar. L’endemà el TSJC va recordar
que el recurs no suspenia
l’ordre. El 27 de setembre
una lletrada de l’adminis-

rebre l’advertiment dels
lletrats ni del Tribunal
Constitucional pel contingut del que es deia al ple.
Tot i debatre’s dimarts
al vespre, la moció de la
CUP –i esmenada d’acord
amb Podem– es va votar finalment ahir i va obtenir
71 vots a favor, entre els
quals els d’ERC, Junts per
Catalunya, el PDeCAT, EH
Bildu i el PNB. El bloc dels
contraris va sumar 272
nos gràcies a la unió del
PSOE, el PP, Vox, i Cs, que
van tombar la moció, i un
es va abstenir. Podem es
va desmarcar del seu soci
de coalició al preu d’enervar el PSOE pel fet de votar
a favor del que els de Pedro
Sánchez veten. Pel president del grup de Podem al
Congrés, Jaume Asens,
“no es pot excloure les propostes dels partits independentistes, com l’amnistia”. “Aquells amb qui
se suposa que hem de seure a la taula i parlar de l’amnistia són els que veten
que es debati l’amnistia.
Però els agrada molt parlar d’indults”, advertia Míriam Nogueras (Junts).
“No hi haurà ni independència, ni referèndum, ni
amnistia, ni embat”, els va
rebatre el diputat socialista José Zaragoza, que
manté que el PSOE “sempre ha estat clar”. Segons
Zaragoza, el PSOE i el PSC
són garants del diàleg,
mentre que si fos per la
CUP “només hi hauria
conflicte”. ■

tració de justícia va aixecar acta per constatar que
la pancarta continuava al
seu lloc. Aleshores el TSJC
va ordenar al comissari en
cap dels Mossos d’Esquadra la retirada de la pancarta. Aquell dia es va acabar complint l’ordre per
part de treballadors de
l’edifici.
Pel que fa a la pena d’inhabilitació, la fiscalia demana que sigui per a l’exercici de qualsevol càrrec públic elegit o de govern d’àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, i que aquesta
inhabilitació comporti la
privació
“definitiva”
d’aquests càrrecs públics i
dels honors que comporten, així com la impossibilitat d’obtenir-los durant el
temps de condemna. Per al
judici, la fiscalia demana
que declari com a testimoni
un inspector dels Mossos
d’Esquadra que hauria rebut l’ordre de retirar la pancarta. ■
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El TSJC decidirà
si investiga
Dalmases per
malversació

La CUP vol una
empresa energètica
pública catalana
a La Plataforma per

Recuperar l’Energia
denunciarà les
concessions caducades

a Un jutge de Barcelona sosté que hi ha

indicis que va rebre de forma il·lícita uns
224.000 euros en subvencions
Mayte Piulachs
BARCELONA

118044-1244362Q

El titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona,
Joaquín Aguirre, va elevar
ahir un informe raonat
amb indicis delictius sobre
el diputat de Junts Francesc Dalmases al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè
l’investigui, ja que és aforat. Sosté que hauria cobrat uns 224.000 euros en
subvencions de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament i la Generalitat, del

2014 al 2017.
La investigació s’emmarca en una causa oberta
el 2016, en què hi ha una
trentena d’investigats en
peces diferents, per escatir si hi ha irregularitats en
subvencions per a projectes de cooperació internacional que la Diputació de
Barcelona va concedir a
entitats afins a l’extinta
Convergència. En la peça
de Dalmases precisa que
l’associació Igman, que
presidia, i la Fundació
CATmon, dirigida per Víctor Terradellas, exdirigent

Francesc Dalmases, en sortir de la reunió dels grups de
Junts, ERC i la CUP, al Parlament, el 12 d’abril passat ■ ACN

de CDC, van rebre de les
tres administracions 1,2
milions d’euros en quatre
anys per a projectes diversos, com l’edició de dues
revistes. D’aquests diners
públics, Dalmases hauria
cobrat per tasques de direcció de la revista Catalan International View
uns 140.000 euros, i va
aportar despeses a CATmon i Igman per uns
224.081 euros. S’hi precisa que Dalmases i Terradellas, en ser patrons de les
entitats, no podien cobrar
honoraris, i que van pre-

sentar les mateixes factures a les tres administracions. El TSJC va informar
ahir que la magistrada Eugènia Alegret revisarà l’informe. El diputat, en una
piulada, va denunciar que
és investigat “de forma
prospectiva i fraudulenta
des de fa tres anys”. El fiscal va informar que encara
calia citar a declarar al jutjat altres testimonis i investigats abans de dur el
cas al TSJC, però el magistrat Aguirre sosté que si no
ho fa vulnera el dret de defensa de Dalmases. ■

M. Membrives
BARCELONA

La CUP manté la seva
aposta per la creació d’una
empresa energètica pública catalana que contribueixi a definir un model
de transició energètica
més just i sostenible, tal
com va explicar ahir la diputada Laia Estrada, que
va aprofitar per denunciar
que aproximadament el
90% de les centrals hidroelèctriques tenen la concessió caducada. Arnau Piqué, de la recentment
constituïda Plataforma
per Recuperar l’Energia,
va anunciar que faran un
estudi exhaustiu de tots

els casos en què es detecti
indici de frau per emprendre accions legals, depurar
responsabilitats i iniciar el
procés de reversió de les
centrals hidroelèctriques
afectades. El regidor de la
CUP a Sant Quirze de Besora, Arnau Bosch, va exposar el cas d’aquest municipi d’Osona, on hi ha una
petita central hidroelèctrica molt a prop d’extingir la
seva concessió. La intenció del consistori d’iniciar
les tasques de reversió topa, segons va explicar,
amb l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), que els ha
manifestat la intenció de
treure a concurs públic la
gestió de la central un cop
s’hagi extingit la concessió, una decisió que pot representar, tal com va explicar Bosch, la “reprivatització” de la instal·lació
hidroelèctrica. ■
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Collboni desvela el
pacte amb Valls per
bandejar Maragall
a Colau desmenteix el tinent d’alcalde sobre com es va
lligar la investidura a L’oposició eleva el to de la crítica
Jordi Panyella
BARCELONA

Des d’ahir el govern format
pels comuns i el PSC a
l’Ajuntament de Barcelona té un altre element de
discrepància interna, més
enllà del model econòmic
de la ciutat, de si s’ha d’ampliar o no l’aeroport, o de si
ha de venir l’Hermitage o
no, per posar alguns exemples. Ada Colau i Jaume
Collboni es van contradir
ahir obertament sobre la
manera com Manuel Valls
va decidir donar-los els
seus vots i permetre
aquest govern de coalició
barrant el pas a ERC, que
havia resultat la formació
guanyadora en les eleccions del maig del 2019.

va dir que no li ho havia demanat però que ho acceptava. El ple d’avui de l’Ajuntament podria ser l’últim
de Valls com a regidor, després d’haver confirmat públicament que plega.
Les paraules de Collboni
van motivar la reacció
d’Ernest Maragall i Elsa
Artadi, que, en dues rodes
de premsa, van deixar clar
ahir que afronten la segona part del mandat amb un
ànim més bel·ligerant,
apuntant ja a les eleccions
que hi haurà el 2023. Maragall va assegurar que trobava a faltar un acte d’homenatge de Colau i Collboni a Valls, mentre que Artadi va qualificar de cinisme la manera de fer dels
socis de govern. ■

La qüestió la va encetar
al matí Jaume Collboni
quan va explicar que fa dos
anys va ser ell que va negociar amb Valls la cessió dels
seus vots i que ho va fer per
impedir que Barcelona tingués un alcalde independentista, Ernest Maragall.
Poc després d’aquestes
declaracions, i quan li van
preguntar sobre aquesta
qüestió, Ada Colau va assegurar que “mai hi ha hagut
cap acord d’investidura” i
que Valls ha tingut una “influència inexistent” en
l’agenda política de la ciutat
i “una mostra d’això és que
marxa”.
El líder de Barcelona pel
Canvi va decidir fa dos
anys donar els vots a Colau
i aleshores l’alcaldessa ja

Colau a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, on es va entrevistar amb Aragonès ■ EFE

“Nova etapa” en la relació amb la Generalitat

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

El nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trigat
només dos dies des de la presa de possessió a entrevistarse amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El seu antecessor, Quim Torra, va trigar
un mes. Ahir Colau va celebrar la celeritat amb què s’ha
fet la trobada entre els dos
responsables de les institucions que hi ha a banda i banda de la plaça Sant Jaume
com un indici de canvi i va
marxar del Palau de la Gene-

ralitat amb “la percepció que
comença una nova etapa de
col·laboració”.
Colau arribava a la reunió
d’ahir havent endurit el seu
discurs contra la gestió de la
Generalitat en relació amb la
ciutat de Barcelona, com per
exemple en el cas de l’habitatge, crítica que també afectava Aragonès com a vicepresident. En canvi, després de la
trobada d’ahir, tant l’alcaldessa com el president van subratllar el bon clima i les ganes

de col·laborar de les dues administracions. Aquest desig
es concretarà el 18 de juny
amb la reunió de la comissió
mixta entre les dues administracions. En la reunió d’ahir es
va parlar molt poc de política
nacional i sí del problema de
l’habitatge i l’emergència en
aquest àmbit. Tots dos van
coincidir en la necessitat de
generar un nou protocol sobre els desnonaments i com
ha de ser la intervenció policial.

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 27 DE MAIG DEL 2021
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS NÚMEROS

2
EUROS NÚMEROS

3
EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final

41
21

SORTEIG

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS NÚMEROS

5
EUROS NÚMEROS

6
EUROS NÚMEROS

7
EUROS NÚMEROS

8
EUROS

9
NÚMEROS EUROS

NÚMEROS

49400 ........ 300 49401 ........ 330 49402 ........ 300 49403 ........ 300 49404 ........ 300 49405 ........ 330 49406 ........ 330 49407 ........ 300 49408 ........ 300 49409 ........ 300
49410 ........ 300 49411 ........ 330 49412 ........ 300 49413 ........ 300 49414 ........ 300 49415 ........ 330 49416 ........ 330 49417 ........ 300 49418 ........ 360 49419 ........ 300
49420 ........ 300 49421 ........ 330 49422 ........ 300 49423 ........ 300 49424 ........ 300 49425 ........ 330 49426 ........ 330 49427 ........ 300 49428 ........ 300 49429 ........ 300
49430 ........ 300 49431 ........ 330 49432 ........ 300 49433 ........ 300 49434 ........ 300 49435 ........ 330 49436 ........ 450 49437 ........ 300 49438 ........ 360 49439 ........ 300
49440 ........ 300 49441 ........ 330 49442 ........ 360 49443 ........ 300 49444 ........ 300 49445 ........ 330 49446 ........ 330 49447 ........ 300 49448 ........ 300 49449 ........ 360
49450 ........ 300 49451 ........ 330 49452 ........ 300 49453 ........ 300 49454 ...... 12.300 49455 .....

300.000 49456 ...... 12.330 49457 ........ 300 49458 ........ 360 49459 ........ 300

49460 ........ 300 49461 ........ 330 49462 ........ 300 49463 ........ 300 49464 ........ 300 49465 ........ 330 49466 ........ 330 49467 ........ 300 49468 ........ 300 49469 ........ 300
49470 ........ 300 49471 ........ 330 49472 ........ 300 49473 ........ 360 49474 ........ 300 49475 ........ 330 49476 ........ 330 49477 ........ 300 49478 ........ 300 49479 ........ 300
49480 ........ 300 49481 ........ 330 49482 ........ 300 49483 ........ 300 49484 ........ 300 49485 ........ 330 49486 ........ 330 49487 ........ 300 49488 ........ 300 49489 ........ 300
49490 ........ 300 49491 ........ 390 49492 ........ 300 49493 ........ 300 49494 ........ 300 49495 ........ 330 49496 ........ 330 49497 ........ 300 49498 ........ 300 49499 ........ 300
56000 ........ 150 56001 ........ 180 56002 ........ 150 56003 ........ 150 56004 ........ 150 56005 ........ 180 56006 ........ 180 56007 ........ 150 56008 ........ 150 56009 ........ 150
56010 ........ 150 56011 ........ 180 56012 ........ 150 56013 ........ 150 56014 ........ 150 56015 ........ 180 56016 ........ 180 56017 ........ 150 56018 ........ 210 56019 ........ 150
56020 ........ 150 56021 ........ 330 56022 ........ 150 56023 ........ 150 56024 ........ 150 56025 ........ 180 56026 ........ 180 56027 ........ 150 56028 ........ 150 56029 ........ 150
56030 ........ 150 56031 ........ 180 56032 ........ 150 56033 ........ 150 56034 ........ 150 56035 ........ 180 56036 ........ 300 56037 ........ 150 56038 ........ 210 56039 ........ 150
56040 ........ 150 56041 ........ 180 56042 ........ 210 56043 ........ 150 56044 ........ 150 56045 ........ 180 56046 ........ 180 56047 ........ 150 56048 ........ 150 56049 ........ 210
56050 ........ 150 56051 ........ 180 56052 ........ 150 56053 ....... 7.620 56054 ......

60.000 56055 ....... 7.710 56056 ........ 180 56057 ........ 150 56058 ........ 210 56059 ........ 150

56060 ........ 150 56061 ........ 180 56062 ........ 150 56063 ........ 150 56064 ........ 150 56065 ........ 180 56066 ........ 180 56067 ........ 150 56068 ........ 150 56069 ........ 150
56070 ........ 150 56071 ........ 180 56072 ........ 150 56073 ........ 210 56074 ........ 150 56075 ........ 180 56076 ........ 180 56077 ........ 150 56078 ........ 150 56079 ........ 150
56080 ........ 150 56081 ........ 180 56082 ........ 150 56083 ........ 150 56084 ........ 150 56085 ........ 180 56086 ........ 180 56087 ........ 150 56088 ........ 150 56089 ........ 150
56090 ........ 150 56091 ........ 240 56092 ........ 150 56093 ........ 150 56094 ........ 150 56095 ........ 180 56096 ........ 180 56097 ........ 150 56098 ........ 150 56099 ........ 150

Terminacions
820 ........ 150

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

021........ 180

832........ 150

113........ 150

9455 ........ 990

876 ........ 180

4188........ 750

2569 ........ 750

701 ........ 180

42 ......... 60

73 ......... 60

455 ........ 240

36 ........ 150

18 ......... 60

2789 ........ 750

91 ......... 90

55 ......... 90

6 ......... 30

38 ......... 60

3109 ........ 750

1 ......... 30

5......... 30

58 ......... 60

49 ......... 60

877........ 150

EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

