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sidenta del Parlament,
Laura Borràs; la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart.
En el moment en què es
va conèixer l’arrest, diversos diputats de diferents
colors independentistes
van marxar de les dues comissions que estaven en
marxa al Parlament per
acudir a la porta del TSJC,
fet que va provocar que se
suspenguessin, ja que no
hi havia quòrum suficient
per continuar.
La presidenta Borràs,
que va denunciar que no
l’havien deixada entrar al
TSJC per veure Costa, hi
veu massa casualitat en el
fet que la detenció es produís just ahir, en què es
commemorava el quart
aniversari de la declaració
d’independència.

L’exvicepresident del Parlament Josep Costa, ahir, a la sortida del TSJC ■ JOSEP LOSADA

Costa recusa la magistrada
del TSJC i es nega a declarar

a L’exvicepresident primer del Parlament anuncia una querella contra Alegret per detenció il·legal
a L’independentisme no veu gens casual que els Mossos l’arrestessin coincidint amb l’aniversari del 27-O
Emili Bella
BARCELONA

L’exvicepresident primer
del Parlament Josep Costa
va fer ús ahir del seu dret a
no declarar davant la magistrada del Tribunal Superior de Justícia (TSJC)
Maria Eugènia Alegret,
que instrueix la causa contra l’anterior mesa per
desobediència per haver
permès que la cambra tramités el 2019 resolucions
a favor de l’autodeterminació i de reprovació de la
monarquia. Quan poc
abans de dos quarts de deu
del matí els Mossos d’Esquadra el van detenir per
portar-lo davant la jutges-

sa, Costa va formalitzar
una petició d’habeas corpus, en considerar que es
tractava d’una detenció illegal, al jutjat número 15
de Barcelona. Ja en presència de la magistrada,
l’exvicepresident va demanar al secretari de la sala que li atorgués poders
per recusar Alegret, que
n’havia demanat la detenció a petició de Vox –la fiscalia no ho va considerar
necessari.
En sortir del TSJC, Costa va anunciar que interposaria una querella contra la jutgessa per haver
ordenat un arrest “absolutament innecessari, desproporcionat i sense cap

tipus de base legal” i per
falta d’imparcialitat. L’exdiputat, que és advocat i
que ahir es va representar
ell mateix –quan el van
convidar a seure a la cadira de l’acusat va demanar
exercir el seu dret de seure
a la zona dels advocats–,
defensa que el judici per
desobediència es pot celebrar sense la seva presència. “Si se’m pot jutjar sense ser-hi present, quina
necessitat hi ha de detenir-me per portar-me davant d’un tribunal del qual
ja he dit que no reconec la
jurisdicció i que no tinc intenció de declarar? Això
és el que la magistrada Alegret haurà d’explicar, si no

als tribunals espanyols,
als tribunals europeus”, va
advertir Costa, que també
va assenyalar com a irregularitat que la magistrada dictés una resolució en
un procediment en què ell
és part i s’hagi executat
sense haver-se-li notificat.
La jutgessa va ordenar
la detenció de Costa el dia
25 d’octubre, després que
l’exvicepresident la plantés el 15 de setembre “sense haver al·legat causa que
justifiqués la seva incompareixença, de la qual cosa
es dedueix la no disposició
de comparèixer davant
l’autoritat judicial de forma voluntària”. En la resolució en què ordenava

la detenció, Alegret va
argumentar que la compareixença de l’investigat
en una instrucció judicial
suposa una “obligació”
segons l’article 772 de la
llei d’enjudiciament criminal (Lecrim) i un “deure
jurídic”, segons la doctrina del Tribunal Constitucional.
En qualsevol cas, Costa
va insistir a la sortida que
no reconeix el tribunal
com a competent per jutjar l’activitat parlamentària i va adduir que el dret a
no declarar és un dret fonamental. Al peu de les escales del TSJC l’esperaven
una vintena d’independentistes, inclosos la pre-

“Al gust de Vox”
El mateix Costa va coincidir que “la magistrada ha
decidit la data en què ha
volgut formular l’ordre de
detenció”. “Jo només sé
que ahir [dimarts] vaig
agafar dos avions i vaig
circular lliurement per
l’aeroport sense ser detingut; per tant, és evident
que la meva ordre de detenció ahir no estava vigent”, va observar Costa,
que va subratllar que ningú més que Vox va reclamar-ne l’arrest. “La magistrada ha fet al gust de
Vox”, va concloure.
Igualment, el president
a l’exili, Carles Puigdemont, va piular que la detenció de Costa “no és legal
i obeeix a raons polítiques”. “El dia triat pels del
tribunal de la santa repressió per fer un gest
d’autoritarisme tampoc
no és cap casualitat”, va
reblar.
Per la seva banda, la diputada d’ERC i actual vicepresidenta primera del
Parlament, Alba Vergés,
que també es va desplaçar
al TSJC, va mostrar la solidaritat del partit amb el
seu predecessor en el càrrec i va exigir l’amnistia
per posar fi a la repressió
judicial contra l’independentisme. ■

Les frases
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“La meva declaració
no s’ha fet perquè he
insistit a recusar la
magistrada per òbvia
falta d’imparcialitat”

“El fet que
se l’hagi detingut
en un dia com el
d’avui és una
provocació”

“El dia triat pels del
tribunal de la santa
repressió per fer un
gest d’autoritarisme
no és cap casualitat”

“La detenció de
Josep Costa
en el quart aniversari
del 27-0 no és casual.
Una provocació més”

“Amic Josep, estem
junts en tot això. La
repressió no s’atura,
nosaltres tampoc. Tota
la força del món”

“És una mostra més
que la repressió
no s’atura. Les dates
no són mai una
casualitat”

EXVICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

PRESIDENT A L’EXILI

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENT

Josep Costa

Laura Borràs

Carles Puigdemont

Jordi Sànchez

Jordi Cuixart

Alba Vergés
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El català ha perdut mig
milió de parlants en 15 anys

aVuit de cada deu catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà per “respecte”
o per “educació” aEl 41,7% assegura que la Generalitat protegia més la llengua abans del procés
Rosa M. Bravo
BARCELONA

El català ha perdut presència en els últims 15
anys, ja que, segons les dades de gener del 2020, 4,5
milions de persones del
domini lingüístic parlen
habitualment en català,
xifra que representa una
pèrdua de mig milió de
parlants respecte del
2005. La xifra es tradueix
en un descens del 40% al
32,4% del percentatge de
persones que habitualment parlen en català. La
Plataforma per la Llengua
fa anys que ho detecta i
que ho atribueix a la deixadesa institucional a l’hora
de protegir el català, a la
manca de consciència lingüística dels parlants i a
uns entorns on la presència del castellà és alta, inclús l’audiovisual. L’entitat ho va tornar a advertir
ahir, amb motiu de la presentació de l’InformeCAT
2021. El document recull
des de fa deu anys 50 dades significatives sobre
l’estat del català.
“Cal que els ciutadans
tinguem consciència lingüística i cal que les administracions facin la seva
feina, perquè com més baixi aquest nombre més estarem en emergència lingüística”, va alertar ahir el
president de l’entitat, Òscar Escuder, que hi va afegir que el primer que s’ha
de fer és “reconèixer que
tenim un problema”. L’entitats parla d’emergència
lingüística, perquè “d’aquí
a cent anys el català seguirà existint, però existeix
igual si està plenament
normalitzat que si el parlen 200 persones. Volem
estar entre les llengües
normalitzades i no entre
les residuals”.
La Plataforma per la
Llengua convida també a
l’actuació individual, ja
que, segons una enquesta
de la Gesop per encàrrec
de l’entitat, vuit de cada
deu catalanoparlants canvien de llengua quan algú
els parla en castellà. Ho
fan al·legant “respecte” o
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La Generalitat incompleix la llei del cinema des de fa 10 anys

que el 81,2% dels residents comencen les converses en català sempre.
Escuder va demanar fer
una reflexió al respecte.
“Cal fer un canvi de xip”,
va insistir.
Entre els joves, és notable la diferència del domini de les diferents llengües. A Barcelona declaren tenir un coneixement
bo del català un 53,3% dels
que tenen entre 15 i 34
anys, mentre que dominen l’anglès el 58,5% i el
castellà, el 92,1%. Només
el 19% dels alumnes de sisè de primària de les Illes
tenen un nivell alt de català, i a totes les regions educatives de Catalunya els
estudiants de quart d’ESO
tenen més coneixements
de castellà que de català.
Pel que fa a l’acció institucional, segons l’enquesta encarregada per l’entitat, el 41,7% dels catalans
afirmen que la Generalitat

Les xifres
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Només un 7,4%
de les sentències que s’emeten a Catalunya són en català

La frase

Cap versió en català a l’oferta de Disney+

“Volem estar entre
les llengües
normalitzades i no
entre les residuals”

La presència del català en el
món cultural apareix a l’InformeCAT2021 amb alguns
exemples, tant negatius com
positius. L’informe assenyala
que la Generalitat incompleix
la llei del cinema des de fa deu
anys, un incompliment que
afecta tant la projecció de
pel·lícules en català a les sales
de cinema com la seva presència en plataformes com
Netflix, Disney+ o HBO. La
Plataforma per la Llengua recorda que la llei catalana determina que el 50% de les estrenes han de tenir versió en
català, percentatge que el Tri-

—————————————————————————————————
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Òscar Escuder

PRESIDENT DE LA PLATAFORMA
PER LA LLENGUA

“educació”. El 16,3% opta
per respondre en castellà
perquè creu que potser no
serà entès si es manté en
català. El 23,6% de la població comença sempre
les converses en català.
Destaquen les Terres de
l’Ebre com el territori on el
català es conserva més, ja

bunal Constitucional va rebaixar al 25%. “Els governs catalans successius no han fet
complir ni tan sols aquesta
quota reduïda”, critica l’informe. Com a exemple de la presència a les plataformes se cita que el juny del 2021 hi havia
144 llargmetratges dels 990
que oferia Disney+ amb versió
doblada en català, però a la
plataforma no se n’oferia cap.
Les versions al català han estat finançades per la Generalitat o per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El
68,6% dels enquestats per
encàrrec de l’entitat defensen

que l’administració ha de garantir la presència del català a
les plataformes digitals.
Com a contrapunt, hi ha
més de 500 creadors de contingut audiovisual en català
en comunitats com Valençubers, Canal Malaia o Creadors.tv. El català ha estat la
llengua escollida pel 72,2%
dels participants en la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. El
53,6% dels joves balears trien
obres de teatre en català i el
34,7%, en castellà. I ja fa 40
anys que hi ha ràdio en català
a la Catalunya de Nord, Ràdio
Arrels.

protegia més el català
abans del procés independentista. El 30,9% opina
que el protegeix més ara i
el 15,3% creu que el protegeix igual. La percepció sobre la deixadesa institucional és més elevada entre els catalanoparlants, ja
que el 51% pensa que el català es protegia més abans
del procés, mentre que així ho pensen el 33,4% dels
castellanoparlants.
L’etiquetatge és una de
les grans assignatures
pendents, ja que només el
10,6% dels productes tenen instruccions amb una
versió en català. Cap empresa ha estat sancionada
per incompliment de les
obligacions lingüístiques
vigents en l’etiquetatge no
alimentari. En canvi, cinc
de les deu empreses tèxtils
que més van facturar a
l’Estat espanyol el 2019,
encapçalades per Zara i
Mango, incorporen el català en l’etiquetatge. ■
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ERC fiscalitza l’abús militar
i policial en territori català

aOfensiva de la diputada Bassa al Congrés perquè Defensa i Interior detallin efectius i expliquin la
coacció a l’ANC a Sitges i Cadaqués per estelades i murals a Veu por a denunciar pel record de l’1-O

La diputada d’ERC Montse Bassa, en una intervenció recent davant el ple del Congrés ■ FERNANDO VILLAR / EFE

David Portabella
MADRID

El Congrés ha sentit un
tast de l’actuació a Catalunya de la policia patriòtica
–“Em deuen 300.000 euros de l’Operació Catalunya”, va dir el comissari retirat José Manuel Villarejo
el 20 d’octubre–, però en el
subsol de les grans operacions hi ha casos de coacció policial de baixa intensitat contra l’independentisme sobre el territori. En
són dos exemples l’acció

de tres patrulles amb catorze guàrdies civils contra onze membres de
l’ANC de Sitges i Sant Pere
de Ribes per haver penjat
legalment una estelada a la
C-32 en el marc de la campanya Ponts per la independència o les identificacions sense base practicades a Cadaqués a un grup
que refeia un mural independentista que havia estat esborrat per grups de
signe feixista. En una ofensiva per fiscalitzar aquests
abusos, el grup d’ERC al

Congrés registra una bateria de preguntes escrites
de la diputada Montse Bassa al govern espanyol perquè els ministeris de Defensa i de l’Interior responguin d’aquestes persecucions i detallin tots els
efectius militars i policials
sobre el terreny –i la funció
de cada unitat– i responguin de les coaccions a
simpatitzants independentistes que no es tradueixen en res més enllà
de la intimidació.
Amb la força coercitiva

Crida a retirar l’acusació
contra els 9 de Lledoners
Redacció
BARCELONA

El grup de ciutadans conegut com els 9 de Lledoners, encausats arran dels
actes de protesta de l’1 de
febrer del 2019 amb motiu
del trasllat dels presos independentistes de la presó
de Lledoners a Madrid,
van reclamar ahir a la Ge-

neralitat que retiri l’acusació particular en el seu cas.
Txus Merino, una de les
persones processades, va
qualificar de “polític” el judici que ha de començar
dimarts que ve i en què
se’ls demanen penes de
presó d’entre sis i set anys.
Merino va assegurar
que la protesta a les portes
de la presó de Lledoners es

va desenvolupar “de manera tranquil·la en tot moment” i, per aquest motiu,
va qualificar de “falses” les
acusacions que fan en contra seva els Mossos i que
s’han transformat en l’acusació dels advocats de la
Generalitat. En relació
amb el paper de l’administració catalana, els acusats denuncien que fa

ma i que, en conseqüència, no tenien cap motiu
per acovardir els activistes catalans, reclamar que
s’identifiquessin, retenirlos i amenaçar-los amb
multa administrativa”, recorda Bassa en l’escrit al
govern espanyol.
En l’afany fiscalitzador,
Bassa pregunta al govern
quants efectius té cada cos
però també si el govern té
constància de cada conflicte sobre el terreny, si ha
obert alguna investigació
al respecte i si “vulnerar la
llibertat d’expressió per
part de la Guàrdia Civil forma part de la democràcia
plena espanyola” i si guarda dades dels independentistes identificats. I una
qüestió més: “Quantes denúncies contra forces i
cossos de seguretat de l’Estat i de militars destinats a
Catalunya té comptabilitzades el govern?”
Les seqüeles del judici
La sospita de Bassa és que
“la majoria de les vegades
la població no realitza denúncia davant els jutjats,
tant per la consciència de
les mentides dels policies
davant el jutge (que tota la
població catalana va poder
observar en el judici contra l’independentisme català) com pel corporativisme policial i el seu compadreo judicial i ideològic
amb bona part dels jutges,
així com per la por a represàlies policials”. El recel a
denunciar abusos seria,
per la diputada d’ERC,
una seqüela del judici al
Tribunal Suprem, en què
agents bregats en la lluita
contra el terrorisme
d’ETA i el gihadisme –i que
han plorat assassinats de
companys– van dir que no
havien viscut res pitjor
que les “mirades d’odi” de
l’1-O del 2017. ■

que dona la vigència de la
llei mordassa –al congrés
del PSOE del 17 d’octubre
a València, Pedro Sánchez
va tornar a conjugar el

verb derogar sense data–,
ERC constata que accions
d’intimidació com la que
va desplegar la Guàrdia Civil al pont de la C-32 –amb
un nombre d’uniformats,
catorze, superior al dels
activistes (onze) i alhora
verbalitzant el rebuig al
contingut de la pancarta
independentista– després
queden en res quan són els
Mossos d’Esquadra els que
actuen. “Els Mossos van
certificar que les pancartes estaven ben fixades,
que no infringien cap nor-

anys que “es dediquen” a
presentar-se com a acusació particular en contra de
l’independentisme i, en
aquest sentit, Merino va
posar com a exemple el cas
de l’activista Marcel Vivet.
Merino va lamentar que la
Generalitat sigui “còmplice” amb l’estament judicial i policial de la repressió desplegada per l’Estat.
La fiscalia acusa els 9 de
Lledoners
d’“atemptar
contra la pau pública” per
presumptament fer barricades amb l’objectiu “d’impedir la circulació dels vehicles” i d’haver agredit
agents de policia. ■

Quatre dels nou encausats pels fets de Lledoners, en la seva
roda de premsa d’ahir al Parlament ■ ANC

La frase
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“No es denuncia per
la consciència de les
mentides dels policies
davant el jutge com es
veia al judici de l’1-O”
Montse Bassa

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS
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El PSC oficialitza el
lideratge d’Illa com
a primer secretari
a El congrés extraordinari del desembre ratificarà l’elecció
a Únic candidat, ha tingut suport dels exlíders del partit
Xavier Miró
BARCELONA

El PSC feia oficial ahir el
nomenament de Salvador
Illa com a primer secretari
i líder del partit després
que l’escollís l’autoritat
electoral en ser l’únic candidat a rellevar el fins ara
líder Miquel Iceta. Com a
primer secretari electe,
Salvador Illa serà ratificat
pel congrés extraordinari
que els socialistes catalans
celebraran els dies 18 i 19
de desembre.
Secretari d’organització del partit fins ara, Illa ja
s’havia convertit a la pràc-

831855-1250515LQ

La frase
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“Ara l’objectiu és
encara més ambiciós:
governar Catalunya.
Estem preparats per
fer-ho i ho farem”
Salvador Illa

CARTA A LA MILITÀNCIA DEL PRIMER
SECRETARI ELECTE DEL PSC

tica en el líder del PSC des
que Iceta va anunciar de
sorpresa el 30 de desembre que feia un pas al costat i que seria Illa el nou
candidat a la presidència
de la Generalitat per a les
eleccions del 14 de febrer

d’aquest any. La decisió
d’Iceta sacsejava la campanya electoral situant de
candidat la persona a qui
se li reconeixia haver liderat els mesos més crítics
de la pandèmia de Covid-19 com a ministre de
Sanitat.
Sense aconseguir trencar la majoria independentista, Illa assolia l’objectiu prioritari de guanyar i situar de nou el PSC
com a primer partit del
país. La renúncia d’Iceta al
lideratge des de la primera
secretaria era el següent
pas previsible, que es va
anunciar a l’agost. Sense

Salvador Illa adreçant-se al consell nacional del partit, aquest cap de setmana, davant la
presència del fins ara líder, Miquel Iceta ■ EL PUNT AVUI

cap candidat alternatiu a
rellevar Iceta, ahir l’autoritat electoral del PSC
anunciava l’elecció d’Illa
amb el suport, entre d’altres, de Raimon Obiols,
Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro i Miquel

Iceta, tots ells ex primers
secretaris del partit. Amb
la prioritat avui de reforçar el govern espanyol de
Pedro Sánchez, del qual
forma part Iceta com a ministre, la vice primera secretària, Eva Granados,

ha marxat a Madrid de
portaveu del PSOE al Senat. El congrés del desembre tindrà l’objectiu de refermar Illa com a líder de
l’alternativa de govern que
el PSC vol assolir en el futur a Catalunya. ■

