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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,02
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 974
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 234
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

1,04

1.241

231

Que les
cautelars
no es toquin
A L’EXPECTATIVA · Puigdemont espera que l’eurocambra
no s’oposi a la immunitat provisional RECORDATORI ·Els
tres eurodiputats reclamen a la Unió Europea que recordi a
Espanya que té l’obligació de complir les normes
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els eurodiputats de Junts
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí esperen que el Parlament
Europeu no s’oposi a la immunitat provisional que
els ha donat la justícia de la
Unió Europea. “Retornarnos la immunitat no lesiona cap dret del Parlament;
de fet, és el contrari: en
protegir els drets polítics
de tres dels seus membres,
surt reforçat”, van defensar ahir.
Tots tres estan pendents que, d’aquí a dues
setmanes, els serveis jurídics de la cambra enviïn a
Luxemburg les seves al·legacions respecte a les mesures cautelars. Llavors, el
Tribunal General de la UE
haurà de decidir si els continua o no protegint cautelarment mentre estudia el
fons del cas. És a dir, la demanda contra l’eurocambra per “no haver garantit
l’exercici dels seus drets fonamentals” com a eurodiputats.
Tot i que són unes cautelaríssimes i que el jutge
encara ni tan sols ha dit si
veu indicis d’irregularitats, Puigdemont va assegurar ahir que la decisió és
“de gran importància” perquè marca “un precedent”.

“Per primera vegada la justícia retorna a un eurodiputat la immunitat que
l’eurocambra ha decidit retirar”, va dir l’expresident
en una roda de premsa al
Parlament Europeu per
valorar la decisió del
TGUE.
El seu advocat, Gonzalo
Boye, també va assenyalar
ahir que per primer cop Luxemburg concedeix cautelars en relació amb un suplicatori. Per la seva banda, l’eurodiputat de Junts
Toni Comín va reivindicar
que amb les cautelaríssimes han “pujat un esglaó”
perquè el jutge ha vist que
els seus arguments són
“raonables i dignes de tenir
en consideració”.
—————————————————————————————————

Ponsatí diu que
no hi ha “plans
immediats” sobre
un possible retorn
—————————————————————————————————

“S’aprecia que, en una
primera impressió, els nostres arguments són raonables i que, en cas de no ser
concedides les mesures
cautelars, es podrien produir efectes irreparables
en els nostres drets polítics”, indiquen.
En espera que l’eurocambra presenti les observacions, el TGUE ha optat
per concedir cautelaríssimes als tres independen-

tistes per “obtenir suficient informació per decidir sobre una situació legal
i factual complexa”. “Les
al·legacions factuals i legals dels sol·licitants, suposant que s’acabin provant,
justifiquen mantenir l’statu quo fins que el vicepresident del Tribunal General
examini amb més detall els
arguments i resolgui de
manera definitiva l’aplicació de les mesures cautelars”, deia el TGUE en una
resolució molt breu.
Per això, els de Junts admeten que aquest tribunal
de primera instància de la
UE podria decidir que les
cautelars no són necessàries i són “molt prudents”
de cara a la resolució definitiva. “No estem celebrant res”, va reblar ahir
Puigdemont.
Tornada ambigua
Els advocats de Junts desaconsellen a Puigdemont,
Comín i Ponsatí trepitjar
territori de l’Estat tot i haver recuperat temporalment la immunitat. “No hi
ha garanties”, criticava
ahir Gonzalo Boye. De totes maneres, els tres exiliats no han volgut descartar l’escenari d’una tornada a Catalunya gaudint de
la immunitat europarlamentària.
“No tenim plans immediats sobre això”, es va limitar a dir ahir l’eurodipu-

Puigdemont, Comín i
Ponsatí estan pendents de
les al·legacions dels serveis
jurídics del Parlament
Europeu ■ N.S. / ACN
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“No estem
celebrant res”

“No hi ha garanties
per a un possible
retorn”

Carles Puigdemont

Gonzalo Boye

Clara Ponsatí

tada Clara Ponsatí, constatant, però, que “l’amenaça de persecució política a
l’Estat espanyol no ha disminuït”.
Que l’Estat espanyol no
els garanteixi que no seran
detinguts, respectant la
seva immunitat, és “una
anomalia”, pensen a
Junts. “El poder judicial
espanyol s’ha convertit en
un problema que la UE ja
no pot ignorar mentre parla dels problemes a Hongria, a Polònia i a Eslovènia”, alerten.
Amb tot, es mostren satisfets amb la possibilitat
de treballar més fàcilment
desplaçant-se per la resta
del territori de la Unió Eu-

ropea gràcies a la immunitat provisional. “Ara viatjarem més tranquils”, va
admetre Clara Ponsatí.
Tots tres tenen previst
anar a Estrasburg per al
ple de l’eurocambra que
està previst que se celebri
la setmana vinent.

ras, participi en la taula de
diàleg, Puigdemont va defensar que aquesta hauria
de ser “entre dos governs”.
“Que triïn amb qui volen
parlar, no en farem causa”,
va deixar clar el dirigent de
Junts, lamentant de totes
maneres que l’Estat espanyol no reconegui els eurodiputats de Junts com a
“representants legítims”
del Parlament Europeu.
“No estem inhabilitats per
fer política, excepte per Espanya”, es va queixar ahir.
Puigdemont també va entrar en l’encès debat sobre
els indults als presos. Segons ell, es nota que Espanya “necessita deixar de
tenir presos polítics”, però

EURODIPUTAT

ADVOCAT

Taula de diàleg
Com que feia temps que el
líder de JxCat no comentava l’actualitat política catalana en una roda de premsa, ahir va respondre a diverses preguntes al respecte, sobretot relacionades
amb el nou govern i al diàleg amb Madrid. Preguntat
per la possibilitat que el líder d’ERC, Oriol Junque-

“Ara viatjarem
més tranquils”
EURODIPUTADA
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L’APUNT

Europa: justícia
i política
Francesc Espiga

Davant una discussió tan polaritzada com és la de la
politització de la justícia espanyola, hi ha una dada objectiva que, de tan demolidora, acabava decantant el
debat. I és que cada cop que un tribunal exterior
(Schleswig-Holstein, Bèlgica...) ha hagut de revisar alguna causa vinculada al procés català, ha quedat al
descobert la fragilitat que sustenta el gros de les acu-

sacions que es formulen contra els líders independentistes. A Europa, això de separar la justícia de la política fa temps que ho tenen resolt. I justament per això,
que ningú es porti a enganys. Els abusos que es puguin haver perpetrat contra l’independentisme no li
faran guanyar aliats a les cancelleries. Perquè, políticament parlant, Europa continuarà sent un club d’estats.

Insten l’Estat a
alliberar els presos
a El Comitè d’Afers Legals del Consell d’Europa demana la
llibertat per als independentistes a La resolució reclama la

retirada de les euroordres i la reforma del delicte de sedició
N.S.R.
BRUSSEL·LES

no per això “deixarà d’haver-hi repressió” si finalment el govern de Pedro
Sánchez fa el pas i s’atreveix a concedir el perdó.

151281-1114153®

Crida al realisme
Puigdemont va fer un discurs escèptic sobre el ta-

rannà d’acostament que
intenta mostrar el PSOE.
“Qui necessita ser indultat
és l’Estat espanyol”, va dir.
“Qui pensi que els indults
acabaran amb la repressió, s’equivoca”, va avisar.
Defensa l’amnistia com a
“part de la recepta” per re-

soldre l’afer català. “Amnistia i autodeterminació”, va afegir Comín.
Puigdemont creu que
cal ser “més exigents”
amb el president Pedro
Sánchez sobre els indults i
la reforma del delicte de
sedició. ■

El Comitè d’Afers Legals i
de Drets Humans del Consell d’Europa (CoE, per les
seves sigles en anglès) exigeix a l’Estat espanyol que
“indulti o alliberi” els presos independentistes i que
retiri les peticions d’extradició contra l’expresident
Carles Puigdemont i els
exconsellers a Bèlgica.
Una contundent resolució
aprovada ahir per aquest
òrgan i que encara ha de
ser ratificada per l’Assemblea d’aquesta organització amb seu a Estrasburg.
El text reclama la reforma dels delictes de rebellió i sedició per evitar “penes desproporcionades
per transgressions no violentes” o per criminalitzar
“l’organització d’un referèndum il·legal”. A més,
creu que en la causa del
procés només s’hauria de
condemnar per malversació de fons quan es puguin
“quantificar les pèrdues
reals” per a l’Estat.
El comitè vol que les autoritats espanyoles “s’abs-

Cuixart en un acte ■ J.L.

tinguin d’exigir als polítics
catalans presos que reneguin de les seves profundes opinions polítiques a
canvi d’un règim penitenciari més favorable o una
possibilitat d’indult”. “No
obstant això, se’ls pot exigir que es comprometin a
perseguir els seus objectius polítics sense recórrer
a mitjans il·legals”, matisen. També considera que
s’hauria de retirar l’acusació contra la resta de càrrecs de baix rang en la causa de l’1-O i que els tribunals deixin de “sancionar

els successors dels empresonats per accions simbòliques que només expressen la seva solidaritat amb
els detinguts”. Una clara
referència a l’expresident
Quim Torra. Igualment,
insta l’Estat espanyol a
obrir “un diàleg obert i
constructiu” per enfortir
la qualitat de la democràcia espanyola”.
Aquest text l’ha elaborat el diputat socialista letó Boriss Cilevics, que durant un any i mig ha estudiat el cas i s’ha reunit amb
autoritats de Madrid i Barcelona. La resolució anomenada Els polítics haurien de ser processats per
declaracions realitzades
en l’exercici del seu mandat? també parla de la situació a Turquia.
Amb tot, la resolució no
aclareix si els condemnats
per l’1-O són o no presos
polítics. Admet que “entre
d’altres”, estan a la presó
“per declaracions fetes durant l’exercici dels seus
mandats polítics”, però
evita catalogar-los com a
presos polítics explícitament. ■
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Giró es posa ja a
treballar en el
pressupost, el
de l’any 2022

a El conseller descarta nous comptes aquest any i inicia
reunions amb els grups a Insta el PSC i els empresaris que

ajudin a superar el dèficit d’inversions que pateix el país
E. Ansola
BARCELONA

El conseller d’Economia,
Jaume Giró, va avançar
ahir en seu parlamentària
que el govern es posava a
treballar ja en una nova llei
pressupostària, però serà
d’aplicació per al 2022.
D’aquesta manera, el dirigent descartava que hi hagués un nou pressupost
per a aquest any tal com li
reclamava la diputada de
PSC Alícia Romero. Amb
aquest anunci, Giró també es va comprometre a
iniciar la setmana que ve
una roda de contactes
amb els diferents grups de
la cambra per consensuar
i negociar una de les lleis
més importants del poder
executiu. D’altra banda,
Giró també va demanar
ajuda a la resta de grups,
especialment al PSC, per
reconduir el dèficit fiscal i
d’inversions que Catalunya arrossega pel tracte
que li dispensa l’Estat. El
segon suggeriment del

Les frases

—————————————————————————————————

“Estaria molt bé fer
actes per reclamar que
se superi el dèficit fiscal i
d’inversions que pateix
Catalunya, que va més
enllà d’un aeroport”
—————————————————————————————————

“Un pressupost
requereix temps,
negociació i fer-ho
ben fet”
Jaume Giró

CONSELLER D’ECONOMIA

nou conseller va anar
adreçat a les entitats, empreses i organitzacions
que aquesta setmana van
fer un acte unitari per demanar l’ampliació de l’aeroport del Prat. “Estaria
molt bé que tornessin a fer
un acte d’aquesta força
per reclamar que se superi
el dèficit d’inversions a Catalunya, que va més enllà
d’una infraestructura”, hi

va afegir. La diputada Romero es va comprometre a
anar junts a Madrid per reclamar les inversions que a
Catalunya li pertoquen
d’acord amb el seu PIB, però més enllà d’això també
va reclamar al govern català una mica d’autocrítica.
“La culpa no és sempre
dels altres”, li va etzibar
Romero. Giró, que va fer
gala de ser una persona
exigent amb si mateix i
d’exercir l’autocrítica, va
recordar al PSC que també
hi ha certa responsabilitat
dels socialistes en el fet que
Catalunya només hagi
aprovat dos pressupostos
en sis anys. Romero li va
exigir “honestedat”, però
també va admetre que el
govern espanyol no ha estat “tan pulcre” en l’execució dels pressupostos com
en la seva elaboració. El
conseller d’Economia i la
diputada del PSOE van
exhibir un bon to d’entesa
en aquesta primera interpel·lació a la cambra catalana. ■

Iceta limita el marge del
diàleg amb la Generalitat
Redacció
BARCELONA

Predisposició al diàleg?
Tota la que calgui, i més,
sempre que aquest, però,
es dugui a terme dins uns
límits que l’Estat considera poc menys que infranquejables. Aquest va ser el
resum de la tesi que va defensar ahir el ministre de

Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta,
quan se li va preguntar sobre una pròxima convocatòria de la taula de diàleg
amb la Generalitat “Els
dos presidents han fet crides al diàleg i a veure’s com
més aviat millor i, a partir
d’aquesta entrevista, a
prendre les decisions que
tornaran a engegar aques-

ta taula”, va exposar, alhora que tampoc va voler entrar en més detalls –“pel
que fa a dates, composició i
a una eventual agenda, no
m’atreveixo a comentarho per desconeixement”,
va reblar.
Sabent que, de sortida,
el govern català planteja
que en aquest fòrum s’han
de tractar qüestions com

El conseller d’Economia, Jaume Giró ■ EFE / QUIQUE GARCIA

La conselleria de Drets Socials liderarà Habitatge

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

El vicepresident, Jordi Puigneró, va anunciar que les polítiques d’habitatge les liderarà finalment la conselleria de
Drets Socials i no el seu departament, de Polítiques Digitals i Territori, al qual inicialment s’havia adscrit aquesta
matèria. Després de dubtes i
incerteses sobre la seva ubicació en les diferents carteres del govern, Puigneró va
explicar en seu parlamentària
que aquesta competència
quedarà vinculada al departament que encapçala la consellera Violant Cervera i que
així constarà en el decret

d’estructura. Segons el conseller, hi havia hagut “un debat intens” sobre aquesta
qüestió amb Junts i també
amb el president del govern,
Pere Aragonès, i amb la consellera Cervera, perquè entenen l’habitatge com un “dret
social”.
Però “no ens en desvinculem”, va dir Puigneró, que va
prometre una “política transversal del govern” en matèria
d’habitatge, “que és una prioritat” per a l’executiu, i va assegurar que aquesta matèria
tocarà àmbits d’Interior, Justícia i també d’Urbanisme o

Política Territorial. Puigneró
va ser interpel·lat a la cambra
catalana pel grup dels comuns i també per la CUP, que
demana al govern començar
a “exercir sobirania” fent una
llei catalana d’arrendaments
urbans. La diputada Montserrat Vinyets va recordar al
conseller que si es vol canviar
alguna cosa en matèria d’habitatge el que cal és aturar
l’especulació dels grans tenidors i que la Sareb retorni la
seva bossa d’habitatges als
ajuntaments; cal canviar l’estructura i per això cal legislació nova.

ara l’exercici del dret a
l’autodeterminació o l’aprovació d’una llei d’amnistia per a tots els represaliats independentistes,
el ministre va voler recalcar que el temari, o l’ordre
del dia de la cimera, “ja el
vam fixar fa molt temps,
quan el president Sánchez
a Barcelona va presentar
l’agenda per al retrobament. Ens atindrem a
aquesta proposta, però
amb la major de les disposicions per escoltar el plantejament de la Generalitat”, va asseverar. Aquesta
agenda preveu fins a 44
afers potencials a discutir,

entre els quals hi hauria
mesures com ara la renovació dels òrgans constitucionals, l’exhumació de
víctimes de la Guerra Civil
espanyola que són en fosses comunes, l’anul·lació
de la condemna a l’expresident de la Generalitat
Lluís Companys, la reforma del sistema de finançament autonòmic i el compliment de les disposicions
de l’Estatut sobre inversions en projectes o infraestructures. Iceta va fer
aquestes declaracions en
la inauguració d’un nou
edifici de l’administració
de l’Estat a Bilbao. ■

Iceta, en una imatge d’ahir
en un acte oficial ■ EFE

