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l guàrdia civil Alberto Ro-
mero i els seus amics, Joel
Martín i Cristian Mosquero,
són el més similar a una

banda de violadors virtuals, digi-
tals, informàtics, o com se’n vulgui
dir, que ha passat mai per l’Audièn-
cia de Barcelona. Tots tres forma-
ven part del grup de WhatsApp
Arriba España Hija de Puta, a tra-
vés del qual, la tardor del 2017, es
van dedicar a assetjar, insultar i
amenaçar, amb un llenguatge mas-
clista i d’extrema violència, una
víctima de la violència policial des-
plegada l’1 d’octubre del 2017. La
seva acció es dirigia contra Marta
Torrecillas, a qui la policia va lesio-
nar els dits a l’escola Pau Claris i en
fer públic el seu cas va ser víctima
de persecució a les xarxes. El setge
a Torrecillas va ser tan brutal que el
seu telèfon rebia una trucada rere
l’altra, i en el seu WhatsApp van en-
trar milers de missatges.

En el cas del xat on hi havia els
tres homes jutjats ahir, es van en-
viar a Torrecillas un total de 45
missatges entre les 11 i 9 minuts i
les 11 i 16 minuts del 4 d’octubre
del 2017. Amenaçaven la noia de
cremar-li el local i de trencar-li els
dits de l’altra mà, a banda d’insults
i vexacions de caire sexual. Ahir,
els tres acusats van fer l’orni asse-
gurant que no sabien a qui dirigien
els seus missatges insultants i que
van saber la identitat de Torrecillas
quan van rebre la denúncia dels
Mossos i van buscar-ho a internet.

El telèfon de la víctima va ser
inclòs en el xat de WhatsApp per
Cristian Mosquero, que va afirmar
que no sabia de qui era i que, quan

E

va veure els insults, el va treure de
seguida. Això seria l’única cosa cer-
ta, perquè Torrecillas va estar en
aquest xat només set minuts. Part
dels insults rebuts provenien de
Joel Martín i Alberto Romero, que
en van reconèixer l’autoria, però
van insistir que no sabien la iden-
titat de Torrecillas. Joel Martín és
l’únic que va demanar disculpes i
va reconèixer que “no esta bé” el
que van fer, mentre que el guàrdia
civil va dir que tot era “cachondeo”
(sic) d’un grup d’amics.

Qui ahir no estava de broma era
Marta Torrecillas, que va entrar a
la sala amb el seu evident embaràs
de nou mesos, “nerviosa, i la nena

ho nota”, va dir en un moment.
L’acció de persecució que va patir
va ser tan bèstia que Torrecillas va
haver de canviar radicalment de vi-
da: “M’han destrossat la vida.”

En un d’aquests missatges, algú
va escriure “un policia et vol conèi-
xer” i Torrecillas va arribar a pen-
sar que la podien “localitzar” i anar
a buscar, va explicar. És per això
que en aquell moment la víctima
va deixar d’anar sola pel carrer, se-
gons va explicar ahir. No només ai-
xò: va tancar el seu negoci i va mar-
xar a viure fora de Barcelona, per
fer foc nou.

El judici va tenir una arrencada i
un final grotescos. Un dels acusats

tenia una advocada de Madrid que
va dir que no entén el català. Això
va obligar a suspendre la vista fins
a aconseguir un intèrpret oficial.
Al final de la vista, ja a quarts de
tres, la mateixa lletrada va forçar
una nova interrupció: “He d’anar al
lavabo, no puc aguantar més.” Mar-
ta Torrecillas no pot aguantar més
temps sense una sentència en què
es faci justícia, tal com va demanar
la fiscal, que va veure en els acusats
una clara intenció d’atac al col·lec-
tiu independentista. Si tot va bé,
Violeta, la primera filla de Torreci-
llas, naixerà aquest divendres. No-
va vida per deixar enrere tant de
patiment. ■

OBLIT · El guàrdia civil i els dos amics seus que van assetjar Marta Torrecillas insultant-la en un grup de WhatsApp asseguren
que no coneixien la víctima PERDÓ · Només un dels acusats demana disculpes i diu que el que va fer “no està bé”
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El telèfon de
la mare
Un home de 76 anys
de Madrid és el quart
acusat d’atacar Tor-
recillas, en el seu cas
a través d’un SMS.
Es va defensar dient
que el telèfon era de
la seva mare, tot i es-
tar al seu nom, i que
la dona estava en
una residència i que
qualsevol l’hauria
pogut fer servir
per enviar el missat-
ge insultant.

Una Manada amb amnèsia

Marta Torrecillas, embarassada de nou mesos, a l’exterior del Palau de Justícia, on va rebre el suport de ciutadans, Òmnium i l’ANC ■ JUANMA RAMOS

L’osonenc Roger Aguayo
ha estat condemnat a 1
any i 6 mesos de presó per
la seva participació en una
protesta a la carretera
C-17 el 21 de febrer del
2019, quan es va fer una
vaga general per l’inici del
judici al Tribunal Suprem

contra els líders polítics i
socials del procés. Se’l con-
demna per atemptat i le-
sions a un agent dels Mos-
sos d’Esquadra

La condemna va trans-
cendir ahir coincidint
amb la celebració a l’Au-
diència de Barcelona del
judici a Brian Bartés, un
altre independentista acu-
sat d’atemptar contra un

altre mosso d’esquadra,
aquest cop en la protesta
que es va fer el desembre
del mateix 2019 a l’entorn
del camp del Futbol Club
Barcelona, convocat pel
Tsunami Democràtic.
Aquell dia milers de perso-
nes es van concentrar al
barri de les Corts, on la po-
licia va carregar contra els
manifestants. Segons el

relat acusatori, en el
transcurs d’aquests en-
frontaments l’acusat hau-
ria donat una puntada de
peu a un agent que li va
provocar lesions de caràc-
ter lleu, un fet pel qual de-
mana una condemna de 2
anys de presó.

Arran d’aquests fets,
Brian Bartés va ser detin-
gut i la seva identificació
aleshores va servir a la po-
licia per acusar-lo d’un al-
tre cas, similar a aquest,
que s’hauria produït en la
protesta contra la celebra-
ció del Consell de Minis-
tres a Barcelona, el 21 de
desembre del 2019. ■

18 mesos de presó per
una acció pels presos
J. Panyella
BARCELONA El judici sobre el suposat

setge de regidors i policia
local de Pineda de Mar so-
bre la policia allotjada en
hotels de la població, la
tardor del 2017 després
del referèndum d’autode-
terminació, va quedar
ahir suspès per una qües-
tió de forma. El fet que un
dels acusats fos policia lo-

cal de Pineda, quan van
passar els fets, obliga a
portar el seu cas a l’Au-
diència de Barcelona, per
una qüestió competencial.
D’aquest fet se’n va ado-
nar ahir el jutjat d’Arenys
que havia de veure el cas i
va suspendre l’acte.

Els altres dos acusats
són l’exregidora Carme
Aragonès i l’encara regi-
dor Jordi Masnou
(PSC). ■

J.P.
BARCELONA

El cas dels policies de
Pineda queda suspès
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a humanitat encara ha
d’anar molt lluny per-
què el 8-M sigui un

motiu de celebració més
que de reivindicació. Avui
és un dia de protesta en
contra dels assassinats
masclistes, per la igualtat
de la dona a la feina i per
tants altres desequilibris en
contra de les dones. És bo
que aquest 8-M es dediqui
a les dones i que a les ma-
nifestacions hi vagin tantes
persones com puguin per
visualitzar un clam a favor
de la igualtat. Es fa difícil
d’entendre que en un dia
com el d’avui el Parlament
hagi ajornat la sessió ple-
nària d’aquesta tarda. Hau-
ria estat més profitós apro-
var un plec de mesures re-
latives al feminisme amb
temps suficient per aquells
parlamentaris que vulguin
anar a les manifestacions
del capvespre. Segons el
reglament, els parlamenta-
ris no poden fer vaga com
la resta de treballadors do-
nat que la seva tasca és de
representació i el seu sou
és una assignació que, en-
tre altres raons, no es po-
dria restar de la nòmina.
Dia de la Dona per acapa-
rar tota l’atenció informati-
va. Malgrat que allò que
passi a la guerra se situa al
davant de tot plegat fins al
punt que avui la manifesta-
ció pot esdevenir també un
clam contra la guerra. Al
Parlament la guerra es viu
amb preocupació i amb
una certa unitat. Indepen-
dentistes, socialistes, co-
muns i Ciutadans coinci-
deixen en les manifesta-
cions per la pau tot i que
recelen de l’enviament
d’armes del govern espa-
nyol i el vistiplau matisat
per part de la Generalitat.
La CUP es mostra radical-
ment en contra de la guer-
ra. A Madrid, la tensió entre
el PSOE i Podem no s’atu-
ra. La ministra Ione Belarre
anomena “partits de guer-
ra” aquells que donen su-
port a l’enviament d’armes,
un fet que preocupa Pedro
Sánchez perquè ha de
mostrar unitat davant els
organismes europeus.

L
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Dia de la
Dona i crits
de pau

Lluís
Falgàs

La Generalitat desembar-
carà a l’Àsia aquest 2022
amb l’obertura de dues de-
legacions, a Tòquio (Japó)
i Corea del Sud (Seül), i re-
forçarà el desplegament a
l’Àfrica, amb la creació
d’una seu a l’Àfrica occi-
dental (a Dakar, el Sene-
gal) i a l’Àfrica meridional
(Pretòria, Sud-àfrica). El

pla d’expansió del govern
inclou també posar en
marxa enguany delega-
cions a Brasília (Brasil) i a
Andorra, tal com va anun-
ciar el president de la Ge-
neralitat en una visita re-
cent al país veí.

D’aquesta manera, la
Generalitat passa de ca-
torze a vint delegacions a
l’estranger, un creixe-
ment que es complemen-
tarà amb tres oficines de

nova creació que se suma-
ran a les de Nova York i
l’Alguer: a Ciutat de Que-
bec (que dependrà de la
delegació a Washington),
a Dublín (que penjarà de
Londres) i a Ljubljana (de
Zagreb). En el cas del Ja-
pó, la delegació ja estava
aprovada, però estava
congelada, com és el cas
d’Austràlia. D’altra banda,
la seu de Tunis es traslla-
darà a Rabat (el Marroc) i

es dirà delegació al nord
d’Àfrica. “Catalunya con-
solida la seva determina-
ció de tenir veu pròpia al
món. Sense intermedia-
ris. Sense tuteles”, va asse-
gurar ahir la consellera
d’Acció Exterior en un ac-
te solemne al Palau de Pe-
dralbes. Victòria Alsina va
anunciar també la creació
d’una nova figura, la de
l’enviat especial, que esta-
rà vinculat a una delegació

i tindrà un mandat geo-
gràfic específic, que tant
es podrà desenvolupar des
de la seu de la delegació
com des d’una oficina, o
fins i tot sense seu física.
Igual que els delegats, l’en-
viat especial també s’esco-
llirà per concurs públic. El
2022 es preveu el nome-
nament dels dos primers,
a Varsòvia (Polònia) i a
Edimburg (Escòcia).

Entre els criteris que
mouen Acció Exterior per
obrir delegacions hi ha la
intensitat dels vincles eco-
nòmics, demogràfics, his-
tòrics i culturals amb Ca-
talunya i la presència d’ac-
tors multilaterals i de co-
munitats catalanes.

D’altra banda, algunes
delegacions canviaran de
nom. És el cas de la de l’Ar-
gentina, que passa a dir-se
del Con Sud (molt més
adient per tractar amb Xi-
le); la de Mèxic, que afegi-
rà Amèrica Central al cog-
nom, i la dels Balcans, que
es coneixerà com la del
sud-est d’Europa. Tot ple-
gat donarà cobertura a 63
països (actualment són
44).

L’obertura de delega-
cions, a diferència de les
oficines o els enviats espe-
cials, necessita un infor-
me preceptiu del Ministeri
d’Afers Estrangers espa-
nyol, però que no és vincu-
lant. Encara que en algun
cas Madrid s’hi pronun-
ciés en contra, Alsina tira-
rà endavant els seus plans.
Fins ara la competència
d’obrir delegacions no s’ha
qüestionat mai als tribu-
nals.

Paral·lelament, el go-
vern treballarà en l’elabo-
ració del pla d’acció exte-
rior per als pròxims qua-
tre anys, fins al 2026, amb
interès per expandir-se a
països estratègics com la
Xina, Israel o l’Índia. ■

Emili Bella
BARCELONA

El govern obrirà enguany
sis delegacions a l’estranger
i desembarcarà a l’Àsia
a Alsina anuncia l’aterratge de la Generalitat al Japó, Corea del Sud, el Senegal, el Brasil i
Sud-àfrica, a més d’Andorra a Es crea la figura de l’enviat especial, a Escòcia i Polònia

Desplegament de les delegacions del govern a l’exterior 2022
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De 14 a 20 delegacions
De 2 a 5 oficines
2 enviats especials
Cobertura geogràfica de 44 a 63 països
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El Parlament va destinar
4,4 milions el 2021 a pagar
triennis –complements
d’antiguitat, d’un 5% més
cada tres anys– dels seus
324 treballadors, xifra
que suposa el 23% del total
que destina a sous. Així ho
desvelava ahir l’agència

ACN, basant-se en dades
facilitades per la mateixa
cambra el 16 de febrer en
resposta a una petició d’in-
formació pública. De fet,
hi ha 43 treballadors del
Parlament que ara cobren
més diners corresponents
a triennis que no pas al seu
sou base, que com a mínim
és de 1.463 euros. Els sous
més alts són de 9.131 eu-

ros al mes, triennis a ban-
da. Les dades són poste-
riors a la reforma aprova-
da al setembre, que va en-
trar en vigor l’1 de novem-
bre, sobre la manera de
calcular els triennis, se-
gons la qual es manté l’in-
crement del 5%, però ara
es considera la categoria
que es tenia en cada mo-
ment, i no el sou actual

com es feia fins a l’octubre.
Segons les dades del Parla-
ment, el treballador amb
més triennis en suma 14.

Els principals grups van
fer pinya ahir al voltant de
la reforma ja aprovada.
Junts va recordar que va
ser la presidenta Laura
Borràs qui va propiciar els
canvis en la política de
triennis, a fi que només es

cobrin els acumulats en la
mateixa posició, i no els de
posicions i fins i tot insti-
tucions diferents com fins
ara. “La feina està feta”,
reblava la portaveu Elsa
Artadi. “Amb els canvis
fets a la tardor conside-
rem que s’ha millorat el
sistema i és la línia correc-
ta”, deia igualment Marta
Vilalta, portaveu d’ERC,
que admetia que els treba-
lladors tenen drets adqui-
rits de l’anterior conveni,
que no es tocaran. També
Lluïsa Moret, del PSC, re-
clamava transparència
però alhora donava per bo-
na la reforma feta. ■

Un 23% dels sous del Parlament
ve de complements d’antiguitat
Redacció
BARCELONA
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