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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,84
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 620
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 273
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,86

217

266

Sánchez vindrà demà a
SÍ El president espanyol confirma que
liderarà la mesa de diàleg, que s’avança
a dimecres, però rebutja un referèndum
CONJURA Artadi promet que per
Junts no serà que no funcioni, i Vilalta
alerta que no es caigui en la divisió
Emili Bella / Òscar Palau
BARCELONA

El president espanyol, Pedro Sánchez, liderarà la
delegació estatal en la represa de la taula de diàleg
amb el govern català, que
finalment tindrà lloc demà
a Barcelona, i no dijous o
divendres, com s’havia especulat en les últimes setmanes. Així ho va confirmar ell mateix, després de
dies d’indefinició, en una
entrevista anit a TVE, en
què va anunciar la seva
“aposta ferma” pel diàleg,
si bé va tornar a tancar la
porta a l’autodeterminació. “Sempre he defensat
el diàleg entre catalans, la
necessitat d’obrir un nou
temps, de retrobar-nos”,
justificava. Sánchez primer es reunirà amb el president Pere Aragonès, i
després amb les dues delegacions. “Espero que avancem en la línia del diàleg i el
retrobament”, confiava.
Fonts properes a Aragonès confirmaven que primer els dos presidents es
trobaran “per situar els objectius i la metodologia” de
la taula, que es reunirà tot
seguit. El govern anunciarà avui tots els membres
de la seva delegació, si bé
es dona el fet que la cimera
coincidirà amb la declaració al TSJC dels membres
sobiranistes de la mesa del
Parlament de l’anterior legislatura, acusats de desobediència al TC, entre els
quals l’expresident Roger
Torrent, que justament és
un dels integrants ja anunciats de la part catalana.
Sánchez, això sí, rebutjava la possibilitat d’un referèndum per la indepen-

dència perquè “no tan sols
està fora de la Constitució,
sinó que a més no és el que
necessita Catalunya ara
mateix de més fractura”.
“El que sigui Espanya ho
hem de decidir entre tots;
vivim junts i per tant decidim junts”, tancava. “Comencem per les qüestions
en què ens podem entendre”, advocava el socialista, abans d’assegurar que
havia analitzat les demandes que li havien fet arribar els últims anys els presidents Mas, Puigdemont i
Torra. “Dels 45 punts, 44
tenien una resposta afirmativa, doncs apostem
per avançar en aquelles coses on ens podem trobar
més a prop”, concloïa.
Sánchez, això sí, no tancava la porta a una consulta emparada en l’article 92
de la Constitució, sense
efectes jurídics, si bé hi posava una condició: que es
voti “un acord i no una ruptura”, perquè recordava
que el punt de partida de la
negociació és que qualsevol pacte s’ha de referendar en una votació dins de
la llei. “No pot ser que traslladem un desacord a la
ciutadania”, deia. “Si ens
n’anem a un programa de
màxims és evident que la
conversa durarà poc”, avisava també Sánchez, que
després va defensar els indults perquè han donat
“estabilitat” al conjunt de
l’Estat, i va apostar perquè
el rei “sigui present” a Catalunya, i vingui properament a l’entrega dels despatxos als nous jutges.
Es rebaixa la tensió
Abans que Sánchez confirmés la mesa de demà, i

El president Pere Aragonès, ahir, de visita a Santa
Coloma de Gramenet amb motiu de l’inici del curs
escolar, amb l’alcaldessa, Núria Parlon, i el conseller
d’Educació, Josep González-Cambray ■ ACN

amb totes les diferències
estratègiques del món,
Junts i ERC ja havien rebaixat al matí la tensió. Elsa Artadi, número 2 de
JxCat, va insistir que és un
instrument que neix amb
problemes, ja que sorgeix
d’un acord d’investidura
entre el PSOE i ERC “d’esquena i en secret de l’independentisme”, i amb l’absència d’un mediador reclamat insistentment pel
seu partit. “Per tant, la
responsabilitat que funcioni no és nostra; hem advertit de les debilitats que
té”, va afirmar. Però malgrat tots els malgrats, Artadi va destacar que JxCat
hi participarà pel seu compromís amb el diàleg i la

paraula donada: “No serem nosaltres els que ens
aixecarem de la taula. Hi
serem, i hi serem sempre,
però no serem els responsables que no funcioni,
quan no hem estat nosaltres els que hem creat
aquest instrument.”
Segons ella, el govern
espanyol ara no té cap incentiu per buscar una solució al conflicte polític.
“La prova és que a la primera reunió, el febrer del
2020, es va acordar que hi
hauria una reunió mensual. Han passat dinou
mesos i no n’hi ha hagut
cap”, constatava l’exconsellera de la Presidència,
que va ser a la delegació catalana en aquella cita. La

portaveu de Junts pensa
que l’incentiu que aleshores tenia Sánchez per reunir-se amb el president
Torra era la pressió de la
comunitat internacional
perquè fes un gest de distensió amb l’independentisme, una pressió que ara
no creu que tingui, i menys després dels indults
als presos polítics. Per això al matí instava Aragonès que, “per dignitat institucional”, no anés a la reunió si no ho feia Sánchez.
També al matí, el president Aragonès reflexionava des de Santa Coloma de
Gramenet que les posicions amb La Moncloa estan “allunyades”, però remarcava que aquesta és

una setmana “important”
i tothom haurà de fer esforços “per avançar”. Aragonès admetia que no serà
un procés “ràpid”, i instava que cada part plantegi
la seva proposta. “Totes es
discutiran”, subratllava.
Entretant, els republicans feien una crida al
conjunt de l’independentisme a “no caure en el parany” de dividir-se, i aprofitar “totes les oportunitats” que es posin davant,
com la taula de negociació,
per fer passos cap a la república. “La confrontació
intel·ligent és cap a l’Estat,
l’adversari l’hem de tenir
molt clar, i no és ni el company de viatge ni ningú
amb qui compartim l’ob-
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Criminalitzar el dret
de protesta
Mayte Piulachs

La fiscalia vol escanyar, encara més, el dret de protesta. Així es desprèn de l’escrit presentat per la fiscalia al
Suprem perquè de forma excepcional revoqui l’absolució de l’activista de Viladecans Tamara Carrasco i la
condemni per un delicte d’incitació als desordres públics. Seria la primera condemna a l’Estat espanyol per
l’article 559, inclòs el 2015 en el Codi Penal, i que ara

dona peu a una interpretació gens garantista del dret
de manifestació, com sí que l’han fet la magistrada del
jutjat penal 25 de Barcelona i l’Audiència de Barcelona.
El fiscal vol que ara qualsevol missatge que convoqui a
la protesta pugui ser criminalitzat. Recorda el camí
obert per la llei mordassa, confeccionada per sancionar tots els moviments ciutadans, com el de la PAH.

a la taula
“Aparca” el Prat
fins que el
govern “maduri”
—————————————————————————————————

“Tant de bo” hi hagi la possibilitat de desencallar l’acord per
a l’ampliació del Prat, apuntava també Sánchez, genèricament, a TVE, on justificava el
trencament unilateral de
l’acord assolit el 2 d’agost allegant que el govern català,
segons ell, se’n va “desdir” de
seguida, i en les setmanes següents dirigents i partits com
ERC van fer “crides” a anar a la
manifestació prevista aquest
diumenge contra l’ampliació.
“Les grans infraestructures
exigeixen grans consensos”,
justificava Sánchez, que es
comprometia que qualsevol
inversió que faci l’Estat tindrà
sempre totes les declaracions
d’impacte ambiental. “El que
s’exigeix és un mínim consens
constitucional, i si no hi és, el
que hem de fer és aparcar-lo
fins que el govern de la Generalitat maduri la seva posició”,
tancava. En tot cas, tant Vilalta
com Artadi havien deixat clar
al matí que en cap cas es parlarà de l’ampliació en la reunió
de demà, ja que ja té altres fòrums, com les comissions bilaterals i reunions específiques de grups de treball.

jectiu”, etzibava la portaveu, Marta Vilalta, que alhora es refermava com a
garant d’un “independentisme inclusiu, plural i
transversal que abraci cada vegada més gent”.
A ERC ja confiaven en
els contactes que “des de
ja fa dies” han mantingut
els gabinets negociadors
per tancar tots els detalls
per a la represa de la taula,
o el que ERC anomena “recomençar el procés de negociació”. Vilalta ja es
mostrava tranquil·la perquè en poques “hores” es
resoldrien les incerteses
que encara l’envoltaven,
com el format o l’ordre del
dia. “Treballen amb la discreció necessària perquè

es faci en el millor context
i les màximes concrecions
possibles”, resumia.
La portaveu, que va instar el govern espanyol a
posar sobre la taula la seva
proposta, és conscient que
el primer dia “probablement” encara no es parlarà de tot. “Hem d’entendre
que estem reprenent un
procés de negociació, i volem escoltar la proposta
del govern estatal per veure quin és el marge, però
no començarà ni acabarà
tot en la primera reunió”,
advertia Vilalta, que, això
sí, prometia que posaran
“paciència i perseverança” en la negociació, sense
que això l’allargui “infinitament en el temps”. ■

Els diputats de la CUP Dolors Sabater i Carles Riera, dissabte, durant la celebració de la Diada ■ ACN

La CUP resta importància
a Sánchez en la taula si no
s’hi parla de referèndum
a Veu més rellevant que s’hi parli d’autodeterminació i amnistia a Referma que

la lluita és al carrer i reitera que es mobilitzaran el dia de la taula del diàleg
Emma Ansola
BARCELONA

Les forces independentistes continuen collant-se
les unes a les altres, després d’una Diada multitudinària i a pocs dies que es
reprengui la taula de diàleg entre els dos governs
per tractar una solució al
conflicte entre Catalunya i
Espanya. Mentre ERC demanava ahir als seus socis
que no posin entrebancs a
la negociació abans que
aquesta es porti a terme i
Junts, per la seva banda,
posava el focus en l’assistència o no del president
Pedro Sánchez a la reunió,
la CUP atiava la prenegociació assegurant que és
“poc rellevant” que el president Sánchez hi vagi “si
no s’hi parla d’autodeterminació i d’amnistia”, en
paraules del diputat de la
CUP Carles Riera. Pels an-

Les frases

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

“Podem ha fet un gir,
ara ja no tenim el
govern del PSOE i de
Podem, tenim el
govern de l’Estat que
apuntala el règim”

“La confrontació, la
lluita i la mobilització
són les vies cap a
l’autodeterminació i
l’amnistia”

ticapitalistes, aquestes
són les dues úniques vies
al conflicte que, asseguren, només s’aconseguiran amb la mobilització, la
lluita al carrer i un diàleg
en què hi intervingui la comunitat internacional.
Els anticapitalistes no
creuen que aquesta taula
del diàleg serveixi de gaire,
i ahir ja advertien que estaran atents que no s’hi
tractin temes competencials, després que des del
govern espanyol s’hagi
plantejat la necessitat de

parlar-hi sobre l’ampliació
de l’aeroport. “Ens oposarem frontalment a qualsevol pretensió de negociar sobre altres supòsits”,
avisava.
Per aquest motiu el diputat de la CUP vaticinava
que les properes setmanes
es constatarà “el fracàs” de
la taula, i serà llavors quan
tot l’independentisme estarà “en l’escenari” que
planteja la CUP: “La lluita,
la confrontació i la mobilització”, per crear les condicions propícies perquè la

Carles Riera

DIPUTAT DE LA CUP

comunitat internacional i
l’Estat “s’asseguin a negociar de debò”. Riera es va
refermar, després de qualificar d’èxit la marxa de la
Diada, en la necessitat de
més mobilitzacions com la
que prepara l’esquerra independentista el dia que se
celebri la taula de diàleg a
Barcelona.
Durant la seva intervenció, Riera va aprofitar per
carregar contra els comuns, a qui va acusar de
fer “un gir” i de no defensar
el referèndum dins del govern espanyol. Segons el
cupaire, els comuns s’estan apropant a posicions
del PSOE. “Al govern del
PSOE i Podem ja no hi ha el
PSOE i Podem, hi ha el govern de l’Estat que apuntala el règim”, va criticar. A
més, Riera els va acusar de
“reciclar de la paperera de
la història” les propostes
d’Artur Mas el 2013. ■
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Els socialistes reiteren que no
hi ha lloc per al referèndum

a Els ministres Iceta i Sánchez i Lastra reafirmen que el límit de la negociació el fixen l’Estatut i la
Constitució a L’executiu espanyol vol avançar en la resta de 46 punts plantejats per Puigdemont
Xavier Miró
BARCELONA

Els dirigents del PSC i el
PSOE i els ministres socialistes que seran a la taula
de diàleg amb l’executiu
català reiteraven ahir a
l’una que no hi pot haver
cap acord sobre l’amnistia
i l’autodeterminació perquè no tenen cabuda a
l’Estatut i a la Constitució,
segons la seva interpretació. Ja en una entrevista a
Onda Cero, el ministre de
Cultura i primer secretari
del PSC, Miquel Iceta, deixava clar que, si en la primera reunió d’aquesta setmana el govern català només vol parlar d’amnistia i
autodeterminació, “la reunió serà breu i no portarà
enlloc, això ja se sap abans
de començar”.
Per això, qui serà un
dels representants de l’executiu de Sánchez a la
negociació recorda que el
seu govern hi va disposat a
parlar dels 46 punts que el
president Puigdemont va
lliurar a Mariano Rajoy i
que, en el document que el
president Sánchez va fer
arribar al president Torra,
els socialistes anomenen
“agenda pel retrobament”.
Iceta sosté que no convé a cap dels dos presidents que la taula ja “descarrili el primer dia” i considera que “ja és bo” el sim-

Iceta i Raquel Sánchez amb les ministres Rodríguez i Robles, el dia del traspàs de carteres a l’executiu espanyol ■ EFE

ple fet que es reprenguin
les converses. El conflicte
català, recorda, “s’ha anat
incubant durant anys i no
podem pensar que es resoldrà d’un dia per l’altre”.
No plantejar impossibles
També la ministra de
Transports i negociadora
a la taula per part de l’executiu espanyol, Raquel
Sánchez, deia ahir que el
govern català “no hauria
de plantejar impossibles”,
de manera que “es pot parlar de tot, però l’autodeterminació i l’amnistia, per
descomptat, no són matèries que puguem acordar

en cap moment”. Per la seva banda, la vicesecretària
general del PSOE, Adriana Lastra, va considerar
que la represa del diàleg
“suposa l’agenda del retrobament, una finestra
oberta al diàleg, al retrobament, a la negociació i a
l’acord, tornar a caminar
junts”. Preguntada per la
possibilitat que s’abordi
l’opció de fer una consulta
sobre el futur polític de Catalunya, va respondre que
qualsevol acord a què es
pugui arribar estarà dins
“del marc de l’Estatut de
Catalunya i la Constitució”. ■

Escarp substituirà Granados

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

Els socialistes catalans trien
la diputada Assumpta Escarp
per ocupar la vicepresidència
segona de la mesa del Parlament en el moment que Eva
Granados es converteixi en la
portaveu del PSOE al Senat,
tal com han proposat els socialistes espanyols. Les agències confirmaven ahir que la
direcció del PSC ja havia triat
Escarp i que el relleu s’hauria
de portar a terme en els pròxims dos plens del Parlament.
Cal recordar que la majoria de
Junts, ERC i la CUP va impedir

en el seu moment que Iceta
deixés l’escó per ser nomenat
president del Senat. Tot i que
les circumstàncies han canviat, també serà el ple el que
haurà de votar, primer, la designació de Granados com a
senadora i, després, la d’Escarp a la mesa. Per altra banda, els socialistes també
avancen que qui substituirà
Granados a l’escó del PSC
que quedarà lliure serà Mireia
Dionisio, primera secretària
del partit i primera tinenta
d’alcalde a Mollet del Vallès.

Mena vol que el PSOE
mostri la seva proposta
Redacció
BARCELONA

El portaveu de Catalunya
en Comú, Joan Mena, ha
demanat al PSOE que expliqui quines propostes
polítiques posarà sobre la
taula de diàleg amb la Generalitat. Després de l’executiva de la formació, de
fet, Mena va demanar a to-

tes les parts que expliquin
quins plantejaments concrets faran a la taula que es
reuneix aquesta setmana.
Mena recorda que la setmana passada la presidenta del grup parlamentari,
Jéssica Albiach, va presentar les propostes concretes que portaran els ministres d’En Comú Podem a
la taula: el reconeixement

de Catalunya com a nació,
la reforma del delicte de
sedició, la millora del finançament i un acord polític que acabi votant la
ciutadania. La vicepresidenta segona del govern
espanyol, Yolanda Díaz,
defensa que s’ha de poder
parlar de tot “amb absoluta llibertat” i que “cal resoldre” el finançament. ■

Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú, ahir en roda de
premsa ■ ACN

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs

—————————————————————————————————

La taula

A

mb la perspectiva de
la taula de diàleg/negociació, aquesta setmana esdevé clau per a la
política catalana després
del maldecap que suposa la
setmana postdiada per als
polítics sobiranistes. En els
últims anys hi ha hagut un
toc d’atenció dels manifestants –protagonitzat per
l’ANC– al president de torn.
“President, faci la independència”... Una petició de la
presidenta de l’ANC adreçada a Pere Aragonès en format exigència com si la petició fora bufar i fer ampolles. A Artur Mas, l’any 2012,
li demanaven que s’oblidés
del pacte fiscal i reclamés
un estat propi. Dos anys
més tard, Carme Forcadell,
també en nom de l’ANC, li
va reclamar aquell popular:
“President, posi les urnes.”
Tampoc ho va tenir fàcil el
llavors president José Montilla quan va haver de sortir
amb la cua entre cames
d’una manifestació de l’Onze de Setembre en què participava i on el crit era únic i
exclusiu per demanar la independència; cosa que li va
fer intuir una veritat com un
temple i que ha quedat per
a la història, perquè ja veia
que a Catalunya podia créixer la desafecció. La Diada
del 2021 no ha estat una
jornada fàcil per als polítics
independentistes, que a
partir d’ara hauran de gestionar el clam d’un carrer
escèptic i expectant pel futur de la independència.
La setmana és clau, perquè, acabin com acabin les
conclusions de la taula, el
prestigi i l’augment de credibilitat d’Aragonès estan en
mans del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fins ara, amb grans
dosis de bona fe, ERC, ha fet
pujar el prestigi de Sánchez.
Exemple: l’aeroport del Prat.
Estratègicament Sánchez
va disminuint dia a dia el paper del president català.
Com a estratègia, el PSOE
voldria un president català
estable i sota vigilància permanent del govern de l’Estat, com va fer Suárez amb
Tarradellas, per posar un exemple. Ara, amb la taula,
Sánchez, té una bona oportunitat per engrandir i estabilitzar la figura d’Aragonès.
De moment, des de La
Moncloa no s’ha fet.
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L’Estat diu que es pot parlar
del Prat a la taula de diàleg
a La ministra de Transports no és partidària de prorrogar un any la decisió sobre l’ampliació a ERC i

JxCat rebutgen abordar-ho a la taula i acusen Sánchez d’abandonar “unilateralment” la inversió

Raquel Sánchez, durant la visita que va fer ahir a la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, on es fabriquen els nous trens de rodalies ■ ACN

Redacció
BARCELONA

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sánchez,
diu ara que de l’ampliació
de l’aeroport de Barcelona
se’n pot parlar a la taula de
diàleg, tot i que considera
que “no és el fòrum idoni”.
Durant una visita ahir a la
factoria d’Alstom a Santa
Perpètua de Mogoda, on es
fabriquen els nous trens
de rodalies, Sánchez va insistir que hi ha hagut
“temps més que suficient”
per prendre una decisió i
va demanar al govern que
“ratifiqui l’acord que es va
assolir el 2 d’agost” per
ampliar la infraestructura. Segons la ministra, fa
dos anys que l’ampliació
s’explica en meses tècniques “on s’ha pogut conèixer de primera mà els efectes” que tindrà. “La Gene-

ralitat ha de tenir una posició clara sobre si vol o no
vol l’ampliació”, va assegurar. Sobre la possibilitat de
prorrogar un any la decisió després que s’hagi fet
públic que legalment és
possible fer-ho, la ministra
va aclarir que el Document
d’Ordenació i Regulació
Aeroportuària (DORA),
on s’hauria d’incloure
l’ampliació, “no només
tracta el projecte del Prat,
sinó totes les inversions
que afecten el conjunt
d’aeroports de l’Estat”.
Unes inversions que, va
dir, “hauríem de ser capaços d’accelerar” en un moment de recuperació econòmica. La vicesecretària
general del PSOE, Adriana Lastra, va indicar ahir
que la presència de la ministra de Transports a la
taula respon al fet que “hi
ha moltes qüestions a parlar d’infraestructures”.

Les frases

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

“Aquest tema no és
objecte de la taula de
diàleg, però si es
planteja se’n podrà
parlar”

“Si [el govern de
l’Estat] tenen alguna
cosa a dir, que
contactin amb el
govern de Catalunya”

“Voler tractar
l’ampliació de
l’aeroport a la taula em
sembla el súmmum
del cinisme”

MINISTRA DE TRANSPORTS

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU DE JXCAT

Raquel Sánchez

Pere Aragonès

Elsa Artadi

L’aeroport té la meitat de passatgers que el 2019

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

L’aeroport de Barcelona va
registrar el mes d’agost
2.853.548 passatgers, prop
de la meitat que els que va tenir el mateix mes del 2019 tot
i que en comparació amb
l’agost del 2020, en plena tercera onada de la pandèmia,
l’increment va ser d’un
156,9%. Les instal·lacions
van registrar 21.857 operacions, un 33,1% menys que a
l’agost del 2019 però un

55,6% més que l’any passat.
El trànsit de mercaderies ha
repuntat un 30,5% aquest
any en comparació amb l’any
passat, amb 10.604.259 tones, però encara està un
19,6% per sota dels nivells
previs a la pandèmia. Pel que
fa a les xifres acumulades entre gener i agost, pel Prat han
passat 8.956.099 passatgers, un 13% per sota dels
viatgers d’entre el gener i

l’agost del 2020, i un 74,8%
menys que els del mateix període del 2019, abans de la
pandèmia.
L’aeroport de Reus va superar els 45.400 passatgers
a l’agost, un 77% menys que
fa dos anys. Pel que fa a les
operacions, a l’agost se’n van
registrar 1.164, que van deixar
un balanç negatiu d’un 24% i
un 34,8% menys que el 2020
i el 2019, respectivament.

“Per això és important
que la ministra del ram hi
sigui”, va dir.
Per la banda catalana,
la possibilitat que es parli
de l’ampliació de l’aeroport a la taula de diàleg va
indignar JxCat. La seva
portaveu, Elsa Artadi, ho
va qualificar de “súmmum
del cinisme” i va acusar la
ministra de Transports de
decidir abandonar la inversió “unilateralment”.
“No ha donat marge a
compartir ni a debatre la
decisió, i ara ho porta a
una taula de resolució
d’un conflicte polític, barrejant espais i menystenint i pervertint l’objectiu
de la taula”, va criticar.
El president del govern,
Pere Aragonès, va lamentar que s’hagués assabentat de la retirada de la inversió al Prat pels mitjans
de comunicació i va instar
el govern de l’Estat a contactar amb ell si “té alguna
cosa a dir o a proposar” sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. El cap
de l’executiu va assegurar
ahir des de Santa Coloma
de Gramenet que és un tema prou “seriós” per no
entrar en una “espiral de
declaracions” als mitjans
de comunicació. “No es
pot resoldre així i no hi entraré”, va reblar. “No és la
manera de treballar, estem parlant del futur climàtic, de la biodiversitat i
les infraestructures del
país”, va insistir. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta,
va rebutjar portar l’ampliació de l’aeroport a la
taula de diàleg. “Hi ha un
espai per parlar de cada
cosa”, va argumentar Vilalta, en referència als fòrums i òrgans bilaterals
entre l’Estat i la Generalitat per abordar els temes
que no són polítics
El diputat de la CUP
Carles Riera va advertir
que estaran atents que la
taula de diàleg no abordi
temes
competencials
mentre que la diputada al
Congrés de la mateixa formació Mireia Vehí va mantenir que parlar sobre infraestructures a la taula
de diàleg “no serveix” per
resoldre el conflicte polític
a Catalunya, perquè “la
gent demana sobirania,
no autonomia”.
El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena,
va instar ahir al president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, a tancar “definitivament” la porta a
l’ampliació del Prat i va reclamar que els recursos es
destinin a rodalies. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“Missatges com el de
l’acusada ajuden a
crear un entorn social
violent i intimidatori”
Luis Fernando Rey

FISCAL DEL SUPREM. ESCRIT

—————————————————————————————————

“Després de dues
absolucions, la fiscalia
està sola en aquesta
batalla per reprimir el
dret de protesta”
Benet Salellas

ADVOCAT DE TAMARA CARRASCO

Tamara Carrasco, amb Adrià Carrasco, quan va tornar de l’exili en tancar-se la causa judicial contra ell, el gener passat ■ ORIOL DURAN

El fiscal del Suprem, contra
l’absolució de Carrasco

a Sol·licita que se la castigui a set mesos de presó per incitació a desordres el 2018 a Vol que el tribunal avali
que enviar un missatge de WhatsApp és difusió pública a La defensa sosté que és reprimir el dret de protesta
Mayte Piulachs
BARCELONA

La fiscalia del Tribunal Suprem no es dona per vençuda i ha demanat a l’alt
tribunal espanyol que condemni l’activista de Viladecans Tamara Carrasco
a set mesos de presó per
un delicte d’incitació a
desordres públics el 2018,
malgrat que la magistrada
del jutjat penal 25 de Barcelona i la secció segona de
l’Audiència de Barcelona
van concloure que el seu
missatge no era delictiu.
El penalista Benet Salellas, defensor de Carrasco,
elabora ara la resposta al
recurs de cassació del ministeri públic i va assegurar ahir: “És una batalla de
fons i ideològica de la fiscalia per reprimir el dret de
protesta.”
I és que aquest cas és
molt important i podria
establir un greu precedent, perquè seria la primera vegada que es condemna per l’article 559 del

Codi Penal, introduït el
2015, i en què el fiscal vol
que el tribunal avali que
enviar un missatge de
WhatsApp sigui considerat “difusió pública”, equiparant l’app a xarxes socials obertes, com Facebook i Twitter. El magistrat Ángel Hurtado –que
no va voler condemnar el
PP a l’Audiencia Nacional–
és el ponent de la sala del
Suprem que revisarà el recurs de l’absolució de Carrasco, detinguda el 2018 i
acusada de terrorisme.
L’activista de Viladecans va enviar a un grup de
WhatsApp un missatge de
veu en què explicava les
mobilitzacions de CDR i la
preparació d’una aturada
de país dels sindicats arran
de la detenció del president Puigdemont a Alemanya. La magistrada del penal 25 de Barcelona va absoldre Carrasco per tres
motius: aquell missatge
enviat a un grup no es podia considerar difusió pública; tampoc una incitació

Petició de dos anys de presó per a una detinguda el 2019

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

La fiscalia demana dos anys
de presó per desordres públics per a Xènia, una jove que
va ser detinguda per la policia
espanyola en les protestes de
la plaça Urquinaona contra la
sentència del Suprem als independentistes catalans el

2019, segons avança el seu
grup de suport. Xènia va estar tretze dies en presó preventiva a fins que el jutge la
va deixar en llibertat, quan el
seu advocat, Benet Salellas,
va demanar una compareixença per mostrar un vídeo

en què la noia és agafada pels
cabells i arrossegada per terra per la policia fins a introduir-la en un furgó. Se sosté
que en l’atestat se li va atribuir que duia objectes prillosos “falsament”. Ara s’elaborarà l’escrit de defensa.

a desordres públics perquè
Carrasco explica accions
de protesta que volen fer
altres persones, i que el que
va passar el 26 i 27 de març
del 2018 no són desordres
i s’empara en el dret de
manifestació. La secció segona de l’Audiència de Barcelona va subscriure les
dues primeres conclusions, però no la tercera i
considera que aquells dies
sí que hi va haver aldarulls,
però no es va provar que es
poguessin atribuir a Carrasco. La fiscalia de Barcelona, de manera molt excepcional, anunciava al febrer la reserva de poder

presentar un recurs de
cassació contra l’absolució, subscrita ara pel seu
col·lega del Suprem.
En el recurs de cassació, el fiscal Luis Fernando
Rey Huidobro sosté que la
magistrada del penal 25 i
els tres magistrats de la
secció segona de l’Audiència de Barcelona han fet
una interpretació “errònia” del que persegueix
l’article 559 del Codi Penal, i recorda que el Suprem pot tombar una absolució, sempre que els
fets provats no es toquin,
com és el cas.
El fiscal hi afegeix que

enviar un missatge de
WhatsApp a un grup –el
qual té una capacitat de
fins a 256 persones– sí que
és difusió pública i que és
com es convoquen ara la
majoria de manifestacions. “Està demostrat que
a través de missatges de
WhatsApp és possible convocar en molt poc temps
un gran nombre de persones per dur a terme actes
vandàlics que poden afectar infraestructures d’un
país o les seves institucions
més emblemàtiques”, escriu el fiscal, i sosté: “L’acusada sabia que el seu missatge arribaria a un gran

nombre de persones.”
Sense jurisprudència
sobre la incitació a actes
violents, el fiscal del Suprem compara l’article
559 del Codi Penal amb el
510 d’incitació a discriminació a col·lectius desfavorits. Fins i tot explica el cas
d’un ecologista alemany
que el 1981 va convocar
una protesta pacífica contra l’ampliació de l’aeroport de Frankfurt, i, com
que hi va haver aldarulls,
el Suprem alemany el va
condemnar per desordres, malgrat que hi ha jurisprudència més recent
del Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH)
que insisteix que cal respectar el dret de protesta.
El fiscal raona que el tipus delictiu de l’article
599 descriu “un delicte de
risc o perill abstracte, en el
qual se sanciona un acte
preparatori als desordres”, i per això –sosté– no
cal demostrar si els aldarulls van passar o no, i cita
la concentració posterior
a l’aeroport (malgrat que
va ser el 2019 contra la
sentència del procés). Hi
afegeix que “aquest tipus
de missatges ajuden a
crear un entorn social violent i intimidatori que
trenca la pau pública que
ha d’imperar en una societat com la catalana, que
vivia moments de gran
tensió social”, i insisteix:
“Aquest tipus de conductes presenten un gran perill, perquè sovint són el
punt de partida en el procés cap a la violència real,
com va passar.”
Les xarxes socials es
van omplir ahir de mostres de suport a Carrasco,
que ella va agrair, tot fent
difusió dels arguments crítics i jurídics del seu advocat, Benet Salellas, el qual
va recordar que la Guàrdia
Civil encara no ha aclarit
com va obtenir el missatge
de Carrasco. ■
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La PAH conversa amb els Mossos arran de la suspensió d’un desnonament a Nou Barris ■ ACN

Barcelona vol més
mediació per frenar
els desnonaments
a La regidora d’Habitatge avisa que fins al juliol d’aquest any el

nombre d’ordres per desnonar ja és el mateix que en tot el 2020
Emma Ansola
BARCELONA

864907-1247509L

El Parlament va reprendre ahir les compareixences d’experts en una de les
iniciatives legislatives més
avançades: la llei d’ampliació de les mesures urgents
per fer front a l’emergència de l’habitatge que impulsen ERC, JxCat, la CUP
i En Comú Podem després

que el TC suspengués, sense entrar en el fons del
contingut, l’anterior llei
aprovada pel Parlament.
Ahir va intervenir la regidora de l’Ajuntament de
Barcelona i exdiputada al
Congrés Lucía Martín (Podem). La dirigent va advertir que el nombre de
desnonaments augmentarà, ja que aquest any
2021 ja s’han dictat tantes

ordres de desnonament
com en tot el 2020. “La
situació és molt preocupant”, advertia. Martín,
que considera que la mediació és una eina molt important per frenar els desnonaments i reclama que
s’impulsi més en la nova
llei, també va advertir que
cap parc públic d’habitatge de cap ciutat europea
pot donar sortida a la gent

que queda sense pis. “No
és realista”, assegurava.
És per això que cal la col·laboració dels grans tenidors d’habitatges i que la
normativa plantegi una
corresponsabilitat, “una
obligació de mínims”, per
part dels grans propietaris. La normativa que es
treballa al Parlament ja inclou aquesta mesura.
Martín es va mostrar
molt partidària de la llei
que es tramita. De fet, la
considera necessària i imprescindible, però no suficient, i admet que caldria
que la legislació també sigui d’àmbit estatal, un fet
que lamenta que encara
no s’hagi produït al Congrés dels Diputats.
Pel que fa a les xifres,
Martín avançava que a
Barcelona l’últim informe,
del juliol, assenyalava que
el 2020 es van atendre
4.000 famílies, el 40% de
les quals mai s’havien adreçat abans a un servei municipal. Més del 50% dels desnonaments tramitats corresponien a grans propietaris. El 95% dels desnonaments es van poder aturar
gràcies a la ciutadania.
Quant a l’aprovació de
lleis, va reclamar als grups
parlamentaris que és important que es doti la llei de
“recursos materials” si volen que funcioni. “Calen
equips per acompanyar les
famílies, equips per elaborar informes i habitatges
per reallotjar les famílies.”
El lloguer social a cinc o
set anys, la renovació del
pis si la família continua
en situació d’emergència i
també que l’oferta del
lloguer es faci a famílies
que no disposen d’un contracte amb el gran tenidor
són algunes de les reivindicacions que es demana que s’incloguin en la
nova llei. ■

Una vicerectora
de la UPC plega
per una piulada
a En el missatge, Núria Pla animava

a cremar contenidors per la Diada
Redacció
BARCELONA

La vicerectora de Qualitat
i Política Lingüística de la
Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Núria Pla, va presentar ahir
la seva dimissió arran de
la polèmica política que va
generar una piulada seva
amb motiu de la Diada
amb la frase “Ganes de
foc, de contenidors cremats i d’aeroport col·lapsat”. A través d’un comunicat, el rector del centre,
Daniel Crespo, ha explicat
que ha acceptat la renúncia “per evitar que les interpretacions d’un tuit
publicat en el seu compte
personal de Twitter puguin afectar la institució”,
i hi afegia: “He acceptat la
seva dimissió agraint-li la
feina feta durant aquests
mesos i el seu acte de generositat cap a la universitat. La UPC és plural, diversa i treballa per la
construcció d’una societat més lliure, democràtica, justa i cohesionada.”
Tempesta política
La publicació de la piulada
va provocar la reacció gairebé immediata de polítics com el president del
grup de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa,
que diumenge ja va exigir
el cessament de Pla. “Que
aquesta senyora sigui vi-

El rector de la UPC, Daniel
Crespo ■ O. DURAN

cerectora d’una universitat pública com la UPC reflecteix fins a quin punt el
separatisme radical s’ensenyoreix i gangrena les
institucions de tots. Exigim el seu cessament immediat i els anuncio que
Cs emprendrà totes les
accions polítiques necessàries”, va manifestar
Carrizosa. Per la seva
banda, la diputada del
Partit Popular a la cambra Lorena Roldán també
es va fer ressò del tuit
–que ja no és visible perquè el compte de Núria
Pla ha estat donat de baixa de Twitter– i va acusar
la ja exvicerectora d’“incitar a la violència amb total
impunitat”. ■

