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STOP JJOO acusa
l’executiu de manca
de neutralitat
aHa denunciat davant el Síndic la campanya publicitària de

la Generalitat perquè “vulnera la neutralitat institucional”
Redacció
BARCELONA

STOP JJOO va denunciar
ahir davant del Síndic de
Greuges i de l’Oficina Antifrau la campanya publicitària del govern a favor
dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 perquè considera que intenta “crear
un clima favorable als
jocs” i “vulnera el principi
de neutralitat institucional”. La plataforma al·lega
que l’espot de 30 segons
que ha difós la secretaria
general d’Esports no respecta el debat igualitari
que hi ha d’haver entre de-

.

169600-1259697L

tractors i favorable segons
la llei de consultes de Catalunya. El vídeo en qüestió,
que està penjat al canal de
YouTube d’Esports i que
s’ha emès en mitjans de
comunicació de la CCMA,
presenta diverses imatges
del Pirineu i eslògans com
“una oportunitat per tornar a brillar i enamorar el
món sencer”.
La portaveu de l’entitat,
Nuria Sauquillo, va criticar que la campanya va començar fa unes setmanes
“sense que la consulta estigui ni tan sols convocada”,
va dir. La tesi de la plataforma és que la campanya

del govern vulnera el principi de neutralitat institucional que creuen que hauria de tenir l’executiu davant de la consulta. S’emparen en la llei de consultes de Catalunya, que en el
seu article segon diu que
les consultes populars no
referendàries estan presidides pel principi de neutralitat institucional. “La
campanya del govern està
feta per crear un context
social favorable als jocs, no
propicia un debat igualitari entre detractors i impulsors”, va dir Sauquillo.
Els representants de la
plataforma es refereixen a

Representants de STOP JJOO entren, ahir, al Síndic de Greuges ■ ACN

un espot de 30 segons de la
secretaria general d’Esports amb imatges de gent
del Pirineu acompanyats
per eslògans que vinculen
els Jocs amb la prosperitat
del territori. “Una oportunitat per millorar la vida
de moltes persones” és
una de les frases que es pot
escoltar al vídeo. L’anunci

està penjat al canal de
YouTube d’Esports.
Per això, STOP JJOO
ha inclòs a la denúncia la
petició perquè el govern
aturi la campanya, que no
en generi més, que no gasti diners públics en la campanya i que faci públic
quants diners s’hi ha gastat. A més, també ha pre-

sentat la denúncia al Consell Català de l’Audiovisual
per demanar-li que compti
els minuts que la campanya apareix als mitjans i
que, en cas de que hi hagi
finalment una consulta,
aquests minuts siguin retornats a les entitats contràries a la celebració dels
Jocs Olímpics. ■
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el líder republicà va presentar un recurs al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) i també va
demanar com a mesura
cautelar la seva immunitat amb caràcter urgent.
En paral·lel a l’acció judicial europea, també va recórrer a l’Estat contra la
decisió del Suprem.
Junqueras va rebre un
revés del TGUE el desembre del 2020. El tribunal
de primera instància a Luxemburg va rebutjar el recurs perquè considerava
que el Parlament Europeu
no es podia oposar a la decisió del Suprem d’anul·lar
el mandat com a eurodipu-
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El líder republicà Oriol Junqueras en una imatge recent durant un acte celebrat a Barcelona ■ EFE

Examen del TJUE per haver
deixat Junqueras sense escó
a El tribunal de primera instància va tombar el recurs del republicà al desembre a El TGUE

argumentava que la cambra no tenia “cap competència” per oposar-se a la decisió del Suprem
Nazaret
Romero
Luxemburg

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

La batalla legal del líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
contra el Parlament Europeu (PE) per haver-lo deixat sense escó viu un altre
capítol als tribunals europeus. L’advocat general
del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE)
exposa avui les seves conclusions sobre el recurs de
Junqueras a la decisió de

l’eurocambra de declarar
vacant el seu escó. El cas
es remunta al gener del
2020, quan l’aleshores
president del PE, David
Sassoli, va declarar vacant
l’escó de Junqueras. La decisió responia a la sentència clau del TJUE, que
aclaria que els eurodiputats ho són des del moment de la seva elecció,
sense cap més requeriment administratiu, com
ara prometre la Constitució. Malgrat que la sentència del TJUE reconeixia la

immunitat de Junqueras
des del moment de la seva
elecció, el Tribunal Suprem va decidir que aquesta protecció no impedia
jutjar-lo i dictar sentència
pel cas de l’1-O. Amb la
sentència del 14 d’octubre
del 2019, els magistrats
espanyols van considerar
que la condemna del Suprem comportava la suspensió del mandat com a
eurodiputat.
Amb aquesta decisió
del Suprem, l’eurocambra
va declarar vacant l’escó i

Boya estripa el carnet de la
CUP pel cas d’assetjament
Redacció
BARCELONA

“Avui és un dia trist, m’he
donat de baixa de la CUP
per com ha acabat el meu
cas. Les violències masclistes són personals i col·lectives alhora, la reparació
també ho ha de ser. Les dones, sempre al centre.”
Amb aquest missatge a

Twitter, l’exdiputada de la
CUP Mireia Boya va anunciar ahir al vespre que estripa el carnet del partit. La
decisió arriba dos anys després de la seva denúncia a
la comissió d’agressions
masclistes de la CUP per
l’assetjament rebut per
part d’un company membre del secretariat nacional quan Boya era diputa-

da al Parlament. “Ara el
meu cas es tanca i em veig
amb la necessitat d’explicar públicament el meu
procés i el final no desitjat
que ha tingut”, explica en
un comunicat. “Els silencis
de molts companys i companyes em van fer tant o
més mal que les paraules
d’altres”, lamenta. “Vaig
sentir que passava per

Una batalla amb un vell conegut
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és el dia que el president del
Parlament Europeu, David
Sassoli, va declarar vacant
l’escó d’Oriol Junqueras.

tat del líder d’ERC.
En la sentència, el
TGUE argumentava que el
Parlament Europeu no tenia “cap competència per
controlar la decisió de les
autoritats d’un estat membre (...) d’anul·lar el mandat d’un eurodiputat”. Així, el tribunal defensava
que la cambra no podia
“qüestionar la conformitat amb el dret europeu”
de la decisió del Suprem.
També sortia en defensa
de Sassoli: considerava
que la decisió de declarar
vacant l’escó de Junqueras
era només un acte “purament informatiu” que recollia la resolució de les autoritats espanyoles. Per
tant, els magistrats defensaven que no podia “ser objecte de recurs”. ■

Junqueras manté una batalla
judicial pel seu escó a l’eurocambra amb diversos recursos, però pràcticament tots
han estat rebutjats en primera instància. La majoria són
posteriors a la sentència del
TJUE del desembre del 2019
per denunciar l’eurocambra
per haver acatat la decisió del
Suprem de suspendre’l com
a eurodiputat. Però el nou capítol del front judicial inclou

un vell conegut: Maciej Szpunar. El polonès ja va ser l’advocat general encarregat de
pronunciar-se l’any 2019 sobre la immunitat de Junqueras. En aquest cas, va donar la
raó al líder republicà, que
després va ser ratificada per
l’alt tribunal de Luxemburg i
que va permetre l’entrada a
l’eurocambra dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín.

mentidera”, recorda. El gener passat la CUP li va comunicar després d’un any i
mig de silenci que el seu cas
es tancava. “No s’ha volgut
anar més enllà en la reparació, s’ha volgut tancar el
cas sense res més”, continua Boya, que assegura
que necessitava una disculpa i una autocrítica de
l’organització que no han
arribat. “La reparació no
serà completa sense
aquest gest”, conclou.
Arran del comunicat, la
CUP es va reivindicar com
a organització feminista i
va explicar que continuarà
“revisant-se”. ■

Mireia Boya, en una imatge d’arxiu ■ JUANMA RAMOS
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La plataforma
No a la MAT critica
el silenci de Madrid
aERC, Junts, el PSC, la CUP i els comuns s’oposen al projecte,

però el govern espanyol el manté en la seva planificació
Clara Ribas
BARCELONA

La plataforma No a la MAT
Selva va ser ahir al Parlament per presenciar la
presentació de la proposta
de resolució que ha estat
impulsada per cinc partits
–el PSC, ERC, JxCat, la
CUP i ECP– a la comissió
d’acció climàtica que va celebrar ahir la cambra catalana. En la proposta s’exigeix aturar el projecte de
la línia de molt alta tensió
(MAT) que ha de travessar
diverses comarques gironines i la subestació de
Riudarenes. En roda de

Les frases
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“És un projecte
innecessari,
desproporcionat i
obsolet, a més
d’antidemocràtic”

“No tenim informació
des de fa molt de
temps. No rebre
resposta del ministeri
és molt habitual”
Xavier Amat

premsa, els representants
de la plataforma que s’oposa a la MAT van dir que és
un projecte “innecessari,
desproporcionat i obsolet,
a més d’antidemocràtic
perquè no té el suport del
territori”, segons el porta-

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA
“NO A LA MAT”

El portaveu de la Plataforma No a la MAT, Xavier Amat, i
el diputat de la CUP Dani Cornellà, ahir al Parlament ■ ACN

veu de la plataforma, Xavier Amat. A més, el portaveu va recordar el resultat
contrari a la MAT obtingut
en una consulta realitzada
anys enrere, que va donar
pas a una resolució del Parlament en la qual s’instava

el govern a paralitzar l’autorització i a buscar alternatives. La proposta de resolució conjunta insta el
govern estatal a complir
una proposició aprovada al
Congrés sobre aquesta
matèria, així com “a para-

litzar i derogar els projectes del brancal i de la subestació de Riudarenes”.
Amat va mostrar la indignació i preocupació de
la plataforma perquè el
brancal que aniria des de la
torre 134 de Sentmenat-

Bescanó-Baixàs fins a la
subestació de Riudarenes,
segueix estant projectat
pel ministeri:“Han passat
vuit anys i ha crescut el rebuig i la mobilització ciutadana en contra del projecte del brancal i de la subestació”, hi han afegit els mateixos portaveus, que sostenen que existeixen alternatives que poden garantir la seguretat del subministrament elèctric. Amat
va insistir a criticar el silenci del Ministeri de Transició Ecològica sobre el ramat de la MAT i de la subestació de Riudarenes. “No
tenim informació des de fa
molt de temps. No rebre
resposta és un fet molt habitual.”
La roda de premsa estava convocada per tots el
partits, però no hi va participar cap diputat socialista. Amat veu “inexplicable” que l’executiu de
PSOE i Podem no derogui
el projecte coneixent el
“rebuig” del territori.
L’Estat justifica el projecte per alimentar el TAV
i reforçar el subministrament a la zona de la Costa
Brava Sud.
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