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Les frases

—————————————————————————————————

“Un pas per la
llibertat de moviments
que ningú no hauria
hagut de perdre”
Anna Gabriel
EXDIPUTADA DE LA CUP
—————————————————————————————————

“L’anomalia
democràtica és que
Gabriel hagi estat tants
anys lluny de casa”
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“En nom del govern,
si decideix tornar a
Catalunya se li donarà
la benvinguda”
Patrícia Plaja
PORTAVEU DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“Que totes les
persones
represaliades puguin
recuperar la seva
llibertat”
Raül Romeva
VICESECRETARI GENERAL D’ERC

L’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, en la conferència sobre drets humans a l’Estat espanyol, a l’ONU a Ginebra, el juny del 2019 ■ ÇACN

Gabriel es planta al Suprem
després de quatre anys d’exili
a L’ordre de detenció contra l’exdiputada de la CUP ha quedat sense efecte a En un comunicat

s’explica que en els darrers mesos s’ha estat aclarint amb Madrid la seva situació processal
Clara Ribas
BARCELONA

L’exdiputada de la CUP al
Parlament Anna Gabriel
pot circular lliurement
des d’ahir per territori espanyol, ja que, en comparèixer voluntàriament a
Madrid, davant del Tribunal Suprem, l’ordre de detenció que hi havia contra
ella ha quedat sense efecte. Acompanyada del seu
nou advocat, Iñigo Iruín,
que també va assessorar
en el seu retorn l’exconsellera Meritxell Serret, Gabriel va decidir ahir tornar
a l’Estat espanyol i posarse a disposició de la justícia. Sense fer cap avís públicament, es va personar
al matí a la secretaria del
Tribunal Suprem.
Segons un comunicat
emès pel grup de suport
Free Anna Gabriel, el retorn s’ha produït després
que en els darrers mesos
s’hagin portat a terme di-

verses indagacions i aclariments sobre la seva situació processal actual.
Així ho va confirmar
també ahir el portaveu de
la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, que va explicar que el moviment es
produeix després d’unes
“posicions jurídiques que
s’han dirimit en les darreres setmanes”. Sembla
que en aquest procés d’esclariment es va fixar que,
en cas de comparèixer,
l’exdiputada no hauria de
fer front a noves acusacions. També la portaveu
del govern, Patrícia Plaja,
quan li van preguntar si el
govern reaccionaria a l’arribada de Gabriel, va afirmar que la decisió s’ha
portat de manera “molt
discreta” i va admetre que
l’executiu no la coneixia.
Gabriel serà cridada a
declarar més endavant, cita que algunes fonts situaven ahir el dia 14 de setembre. La compareixen-

“Molta alegria” a la CUP i “celebració” al govern

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

La CUP ha celebrat amb
“molta alegria” la tornada de
l’exdiputada anticapitalista:
“És motiu de celebració que
ja no tingui una ordre de detenció”, va dir Pellicer en una
roda de premsa al Parlament.
La decisió de Gabriel va
ser celebrada també per la
portaveu del govern, Patrícia
Plaja: “En nom del govern, si
decideix tornar a Catalunya,
se li donarà la benvinguda.
Celebrem aquest nou pas i
que el pugui fer en llibertat”,
va dir durant la roda de prem-

sa posterior al consell executiu. La portaveu va recordar que Gabriel és “una víctima de la repressió” i va aprofitar per transmetre “tota la
solidaritat” a ella i a la resta
de “represaliats”.
El president a l’exili, Carles
Puigdemont, va recalcar que
Gabriel “no hauria hagut
de comparèixer mai en cap
jutjat” i va deixar clar que
“l’anomalia democràtica” és
que Gabriel hagi estat “tants
anys lluny de casa”.
Per la seva banda, el presi-

dent de la Generalitat, Pere
Aragonès, va fer una piulada
en què mostrava el seu suport a Gabriel: “Tot el suport i
solidaritat. Sempre al teu
costat davant la repressió.”
També li va mostrar afecció l’exconsellera Meritxell
Serret; la secretària general
d’ERC, Marta Rovira, exdiputada d’aquest grup a l’exili, i
el vicesecretari general del
partit i un dels nou indultats
pel govern espanyol, Raül Romeva, entre moltes altres
personalitats polítiques.

ça serà per un delicte de
desobediència, el qual no
comporta presó, i, per
tant, quedarà en llibertat
en espera de prosseguir
el procediment judicial.
Les úniques mesures que
el jutge Pablo Llarena li
aplica són l’obligació de
comparèixer davant del

Suprem quan sigui citada
i la designació d’un domicili i un telèfon on la
puguin localitzar. Si no
ho complís, el tribunal
podria dictar obligacions
més restrictives.
No obstant això, Gabriel va anunciar que ahir
mateix tornava a Suïssa

per continuar treballant
en el sindicat Unia, del
qual és la màxima responsable des del novembre de
2021: “Després de quatre
anys i mig d’exili, avui es
produeix un pas processal
necessari per recuperar
una llibertat de moviments que mai hauria ha-

gut de perdre, ni jo ni ningú”, explicava ahir en un
comunicat la mateixa Gabriel, que assegurava haver pres aquesta decisió
després “d’una sèrie de
consideracions,
reflexions i anàlisis que tenen
a veure tant amb el context polític i judicial general com amb una sèrie de
circumstàncies
personals”.
Quatre anys d’exili
Processada el març del
2018 amb motiu del procediment penal davant del
Tribunal Suprem per la
seva possible implicació
en la declaració unilateral
d’independència de Catalunya, l’exdiputada de la
CUP va ser declarada en
rebel·lia el dia 9 de juliol
del 2018.
Gabriel era investigada
com a presumpta autora
d’un delicte de desobediència i, tot i que no hi havia una euroordre contra
ella, sí que hi havia una ordre estatal de detenció
perquè fos posada a disposició del Suprem i se li pogués prendre declaració,
davant la impossibilitat de
continuar el procediment
contra ella sense haver
practicat una prèvia declaració indagatòria. El 17 de
febrer del 2018, tres dies
abans que estigués citada
precisament al Suprem,
es va saber que Anna Gabriel era a Suïssa. ■
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El govern estudia ampliar la
delegació en la taula de diàleg
a Aquesta setmana decidirà si més consellers acompanyen Vilagrà i Torrent, si bé Junts hi manté el
rebuig a Plaja relativitza els xocs dels socis i evita donar per normalitzada la relació entre executius
Òscar Palau
BARCELONA

El govern es planteja ampliar la delegació que enviarà la setmana vinent a
Madrid a la tercera reunió
de la taula de diàleg i negociació. Així ho va indicar la
portaveu, Patrícia Plaja,
que va explicar que, tot i
que no es va tractar explícitament en el consell executiu ahir, la possibilitat
està oberta i aquesta setmana s’acabarà d’abordar
tant en el marc del govern
com en els àmbits de coordinació dels partits que en
formen part. Se’n parlarà,
doncs, de manera conjunta entre els dos socis, malgrat que Junts ja ha deixat
clar que no hi pensa participar. “No és la primera vegada que hi ha una taula
sense representants de
Junts, però això no vol dir
que sigui d’un sol partit;
és la taula de l’actual govern”, justificava Plaja,
que insistia, això sí, que
“es buscarà la manera”
que també s’hi puguin afegir consellers juntaires. “I
si no és així, el govern seguirà avançant com ja ho
ha fet”, reblava. “Si decideixen que no hi han de
ser, seran ells els que hagin de donar explicacions
als catalans”, pressionava
ahir al seu torn la portaveu
del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que insistia

El govern estudiarà aquests dies si manté l’última delegació de la taula de diàleg o l’amplia ■ EFE

que Junts hi segui perquè
és important que el diàleg
sigui “ampli, transversal i
de grans majories”.
Després que la vigília de
l’última reunió el setembre passat Junts es desmarqués de la taula perquè no se li permetia designar representants de fora
del govern, la delegació catalana va quedar reduïda,
presidents a banda, als
consellers Laura Vilagrà i
Roger Torrent, mentre
que l’espanyola, que havien de formar sis ministres, també es va encongir
a quatre: Yolanda Díaz,
Félix Bolaños, Teresa Rodríguez i Miquel Iceta. Ara

Sense variacions en la política fiscal de la legislatura

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

Després que Junts aprovés el
cap de setmana una ponència que aposta per suprimir
l’impost de patrimoni i el de
successions, Plaja ahir deixava clar que això “no està previst” en els acords de la legislatura actual. “En el pla de go-

vern s’estableix consolidar
els últims canvis legislatius
en successions i donacions”,
assenyalava, mentre recordava que a final del 2021 es
va donar una pròrroga de dos
anys per liquidar el de successions, arran de les dificul-

tats de la pandèmia. Plaja va
evitar dir si podria entrar en
la negociació del proper pressupost de la Generalitat, on
preveu un tràmit “llarg, complex i feixuc”. “No es poden
fer especulacions sobre
quins seran els passos”, cloïa.

es buscaria una foto més
equilibrada que s’està pactant també amb La Moncloa, amb la qual s’acaba
de negociar alhora la data
exacta –podria ser a mitjan setmana vinent– i els
serrells dels acords que es

volen aprovar, entre els
quals Plaja reiterava que
no hi haurà la situació del
president a l’exili Carles
Puigdemont. “Si es convoca la taula és perquè hi ha
treballs que van avançant,
hi ha perspectiva que al-

guns es tanquin”, confiava, això sí. La portaveu, en
tot cas, evitava donar per
normalitzades del tot les
relacions entre executius,
ja que això engloba un
“concepte molt ampli”.
“Hi ha hagut un abans i un

després de la reunió de
presidents, és cert, però
caldrà veure com avancen
els esdeveniments en les
properes setmanes”, advertia, mentre recordava
que continua sense haverhi cap comissió bilateral
prevista, i no donava per fet
que consellers participin
en altres cimeres previstes
aviat com el Consell de Política Fiscal i Financera.
Relativitza diferències
En l’executiu d’ahir, el president Pere Aragonès va
exposar més en detall la
conversa que va tenir divendres amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, i va reiterar un cop
més que l’estratègia de negociació és ara “la prioritària” per mirar de resoldre
el conflicte, tot i que Junts
va deixar clar en el seu
congrés el cap de setmana
que hi manté una posició
del tot contrària. I és que,
després de la tempesta de
dissabte i diumenge i de
les executives dilluns, dimarts arriba la calma, i
Plaja aclaria que l’executiu continua impertorbable el camí marcat en el pla
de govern i l’acord d’investidura entre ERC i Junts, i
resta al marge de les diferències de criteri que expressen aquests partits.
“Continuem treballant pel
pla de govern aprovat”, es
limitava a dir, quan li van
preguntar per les diferències del full de ruta de
Junts. Plaja recordava que
els punts de partida “ja eren
diferents” quan es va formar govern, i que després
de molta negociació es va
assolir un “objectiu compartit”. “Hi ha discrepàncies, però en l’acord queda
recollit que la primera opció és la negociació amb
l’Estat i a partir d’aquí s’està treballant”, concloïa. ■

Bou renuncia a repetir com a
alcaldable de Barcelona pel PP
Redacció
BARCELONA

El regidor i president del
grup municipal del PP a
l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha renunciat a repetir com a candidat a les municipals del
maig vinent. Ell mateix ja
havia advertit fa un parell
de mesos a RTVE que hau-

ria repetit com a candidat
si el PP li hagués fet més
costat i havia admès que li
hauria agradat sentir més
el suport del partit. Segons
fonts pròximes a Bou citades per l’ACN, el regidor
convocarà una roda de
premsa avui per explicar
els motius de la renúncia.
En els darrers mesos, el
regidor ha estat motiu de

polèmica per denunciar,
fins i tot davant la fiscalia,
que el seu cotxe va ser cremat de manera intencionada, tot i que la conclusió
policial era que el foc va ser
fortuït. L’empresari i forner va arribar a la política
municipal al final del 2018
amb l’exlíder del PP Pablo
Casado per rellevar l’històric Alberto Fernández

Díaz. Ell, però, sempre ha
volgut donar valor a la seva
independència i al fet de
no ser militant. El març
del 2021 ja va amenaçar
de plegar si no hi havia
canvis immediats al PP català i va afirmar fins i tot
que no descartava ser candidat de Vox o Cs. A més,
va ser molt crític amb el resultat del partit el 14-F. ■

Josep Bou, en el moment de votar en les municipals del
2019 ■ ACN
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La CUP demana a Borràs
que faci un pas al costat
quan s’obri judici oral
a Els anticapitalistes avisen que no comparteixen que la causa de la presidenta
tingui un origen polític a Li demanen que no “enfangui” la institució
E. Ansola
BARCELONA

La CUP s’ha cansat d’esperar que ERC i Junts pactin
una sortida del cas Borràs
i ahir ja van demanar a la
presidenta del Parlament
que sigui ella qui faci un
pas al costat. D’aquesta
manera, els anticapitalistes aposten per aplicar la
via de l’article 25.2 del reglament de la cambra, la
suspensió voluntària del
diputat afectat, si al final
s’obre judici oral contra
ella perquè consideren
que és la via “menys perjudicial” tant per a la cambra
com per a l’independentisme. Això comportaria que
fos la mateixa presidenta
la que presentés la seva renúncia mentre duri el judici oral.
El diputat de la CUP Xavier Pellicer recordava que
el que està passant era una
situació totalment “previsible” i que Borràs sabia
que això passaria quan va
acceptar la presidència del
Parlament. “La CUP no
comparteix que aquesta
causa tingui un origen polític, sinó que s’origina per
un fraccionament de 18
contractes públics per un
valor total de 335.700 euros, amb la presumpta voluntat de lucrar una tercera persona”, lamentava
Pellicer, amb la qual cosa
deixava entreveure que el
vot de la CUP, si no es produeix el pas al costat de
Borràs, serà favorable a la
suspensió de drets i deures si s’acaba aplicant una
altra via i s’obliga la resta
de grups parlamentaris a
prendre una decisió en
sessió plenària. Tanmateix, per als anticapitalistes aquesta seria una via
molt “lesiva”, per la qual
cosa consideren que si
Borràs no actua de forma
responsable “s’alimenta el
descrèdit contra l’independentisme i contra les
institucions”, va afirmar,
ja que podria obligar els
grups a haver d’apartar-la

L’actual consellera de Feminismes, Tània Verge, el dia del
judici a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet ■ J. RAMOS

L’Audiència fa
repetir el judici
que va absoldre
els síndics de l’1-O
El diputat de la CUP Xavier Pellicer, ahir, a la sala de premsa ■ ACN

El diputat Francesc de Dalmases, en el punt de mira

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

El govern, la majoria de grups
parlamentaris, la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el comitè
d’empresa de TV3. Tots van
rebutjar i condemnar ahir
l’esbroncada del diputat de
Junts Francesc de Dalmases
a la sotsdirectora del FAQS,
Mònica Hernández, arran de
l’entrevista que el programa

FAQS va fer a la presidenta
del Parlament, Laura Borràs,
el 9 de juliol passat. Tot i que
el diputat finalment va demanar ahir disculpes, prèviament s’havien incrementat
les peticions perquè s’investiguin els fets. Des del PSC i En
Comú Podem es qualificava
aquest comportament d’“injustificat” i “una clara vulne-

Les frases

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

“Cal responsabilitat;
en cas contrari,
s’alimenta el
descrèdit contra
l’independentisme
i contra les
institucions”

“És un error
alimentar el relat de la
persecució política”

forçosament a través de
l’article 25.4, el de la suspensió immediata en la
mesa del Parlament. “Que
s’aparti voluntàriament
és el que menys perjudica
l’independentisme i el
Parlament”, insistia Pelli-

cer, que va recordar a Borràs que “la responsabilitat
és seva, i cal anteposar els
interessos col·lectius als
individuals”.
Aquest no és l’únic
front que té obert la presidenta del Parlament. Ahir

Xavier Pellicer
DIPUTAT DE LA CUP

ració del codi de conducta”
que han de respectar els diputats. El govern, per la seva
banda, assenyalava que era
“imprescindible aclarir els
fets sense marge de dubte”, a
causa de la “gravetat de les
acusacions”, i anunciava l’encàrrec d’un informe a TV3 per
esclarir tot el que havia passat.

mateix la mesa també va
rebre un escrit dels treballadors en què denuncien
que estan en una situació
d’indefensió jurídica per
les maneres com es porta a
terme la negociació de les
llicències per edat després
que, un cop signat un
acord, aquest no es va reblar en comissió. La data
màxima per arribar a un
pacte serà el dia 26. D’altra
banda, la mesa també va
demanar ahir un informe
jurídic sobre la petició del
diputat Lluís Puig d’intervenir de forma telemàtica
en comissió que ha estat
denegada. ■

a La fiscalia havia presentat recurs per
qüestions de forma a Entre els afectats

hi ha l’actual consellera de Feminismes
Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha ordenat que es repeteixi el judici que va absoldre
l’abril del 2021 els cinc síndics de l’1-O, entre els
quals hi ha l’actual consellera de Feminismes, Tània Verge. La decisió es
produeix després que la
fiscalia presentés un recurs contra l’absolució en
considerar que es va produir un error en l’apreciació de la prova, especialment en la documental.
També apreciava contradicció entre els fets declarats provats i la decisió final. L’acusació pública va
insistir que van signar resolucions i van donar ordres tot i saber que el TC
havia suspès les lleis aprovades pel Parlament que
creaven aquesta figura.
Els síndics electorals absolts són el catedràtic de
ciència política de la Universitat de Barcelona (UB)
Jordi Matas, que va presidir la sindicatura; la professora de ciència política a

la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actual consellera d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge; el professor
de dret administratiu a la
UB Marc Marsal; el professor de dret constitucional
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès, actual diputat al
Congrés per Junts, i l’advo-

La data

—————————————————————————————————

3.3.2021

es va celebrar el judici contra els cinc síndics electorals
de l’1-O a la Ciutat de la Justícia.

cada Marta Alsina.
Josep Pagès i Tània Verge són aforats al Tribunal
Suprem i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respectivament, cosa
que podria portar el nou judici a l’alt tribunal espanyol o dividir-lo en tres: al
Suprem, al TSJC i al jutjat
penal. ■

