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Dada anterior: 0,89
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 677
L’indicador no hauria
de superar els 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 260
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,89

750
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Una foto i un
diàleg que
va per llarg

CITA Aragonès i Sánchez reprenen la taula de negociació i coincideixen que estan
molt lluny i caldrà temps perquè doni fruits VETS L’espanyol diu que ni l’amnistia ni
el referèndum són “possibles”, i el català refusa parlar de l’agenda del retrobament
Òscar Palau
BARCELONA

Habemus de nou diàleg.
Això sí, pot anar per llarg.
Els presidents català, Pere
Aragonès, i espanyol, Pedro Sánchez, van reiniciar
ahir la taula de negociació
entre governs després
d’una reunió prèvia al Palau de la Generalitat en què
van constatar que les posicions de partida estan molt
allunyades però que la voluntat mútua és trobar una
solució pactada al conflicte
polític. Per demostrar-ho,
en una jornada amb poques concrecions que va
tornar a anar molt de símbols, fins i tot Sánchez va
acabar accedint a fer-se
una foto assegut a la taula.
Tots dos presidents encara
van coincidir en un últim
punt, conseqüència dels
anteriors: si es vol que doni
algun fruit, la negociació
requerirà temps. Molt de
temps. “Treballarem sense
pressa, sense pausa i sense
terminis; hem d’avançar
sense posar dates per resoldre el conflicte”, va resumir Sánchez en la compareixença posterior a la
galeria gòtica del Palau. I
Aragonès, pocs minuts
després, no el va pas desmentir, tot i ser conscient
que la feina de l’òrgan se

Les frases

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

“Partim de posicions
diametralment
diferents. Si volem
que sigui un diàleg
veritable i resoldre
el conflicte de fons,
necessitarem temps”

“Més enllà de
terminis concrets,
que no ens marquem,
l’important són les
concrecions i avenços,
els passos endavant
que es puguin fer”

“El govern ha de
comptar amb l’opinió
de tots els catalans i no
només d’una part. El
diàleg entre catalans
també és inajornable”

“Cal recuperar
l’aliança perquè la
iniciativa que reiniciem
ara vagi acompanyada
del conjunt de la
població”

Pedro Sánchez

Pere Aragonès

sotmetrà a una avaluació
contínua i que té pactat
amb la CUP que en menys
de dos anys ell mateix haurà de passar revàlida al
Parlament. “Temps, perseverança i unitat”, era la
seva recepta ara. “Ens autoexigim resultats, però
ens importen més les concrecions i avenços que terminis molt exactes”, va
raonar, mentre recordava
la complexitat d’una negociació en què la sobirania
és sobre la taula.
La reunió entre Aragonès i Sánchez va durar una
hora i tres quarts, però no
va servir per atansar-se en

res, sinó perquè cadascú
refermés el punt de partida propi. “Les imatges són
importants des del punt de
vista polític; que se celebri
una trobada entre delegacions de dos governs té una
enorme potència de missatge polític que volem superar aquesta situació i mirar endavant”, va reconèixer sense manies Sánchez
quan se li va preguntar de
què havien parlat, doncs,
durant tanta estona. “El
substantiu és que s’està celebrant la reunió i que ens
hem reunit els dos presidents, i cadascú ha defensat la seva posició i ha es-

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
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coltat l’altre per superar
els fets del 2017”, va destacar. També Aragonès va incidir més que res en el valor
del “reinici” en si. “Fins fa
molt poc era impensable
que hi hagués aquest reconeixement com a subjecte
polític per part del govern
de l’Estat”, va subratllar,
tot recordant el “clam majoritari del Sit and Talk” en
les multitudinàries protestes posteriors a la sentència a l’1-O.
Una fotografia i molt bona voluntat per part de tothom, doncs, però ben poca
cosa més va sortir de la cimera d’ahir. Aragonès va
reconèixer el gest dels indults, però va tornar a
plantejar a Sánchez que la
solució que demana una
gran majoria de la societat
catalana implica l’amnistia –“no s’ha aturat la criminalització del moviment independentista”, va
recordar, cosa que és un
“obstacle evident” per a la
resolució del conflicte– i
l’autodeterminació. Així,
ja va avançar que “en algun
moment de la negociació”
tornaran a plantejar que hi
ha vies en l’actual marc legal de convocar un referèndum, que veu com la “fórmula més inclusiva”, que
pregunti sobre la independència de Catalunya.

Cap aproximació tampoc pel Prat

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

Tot i que breument, els presidents van parlar també de
l’ampliació de l’aeroport del
Prat. Això sí, en van tenir prou
per constatar que ara les posicions són irreconciliables.
“A judici del govern d’Espanya, no hi ha una posició madura del govern català, no hi
ha novetats”, va explicar Sánchez, que va confirmar que
“aparca” l’ampliació planejada perquè “no hi ha el consens institucional imprescin-

dible”. “La posició del govern
espanyol ha estat molt clara,
però és que qualsevol millora
de les infraestructures ha de
complir les lleis de protecció
ambiental i els criteris de lluita contra el canvi climàtic”, va
respondre Aragonès, que en
va tornar a plantejar una gestió catalana. Del que no van
parlar és d’un eventual suport
d’ERC al pressupost de l’Estat. Aragonès ho va deslligar
de la taula, si bé “tot ajuda”.

Sánchez, però, va reiterar que per al seu govern,
ras i curt, “ni el referèndum ni l’amnistia són possibles”. Tal com havia fet
dilluns a TVE, de fet, va argumentar que, si els espanyols viuen junts, el que si-

gui Espanya ho han de decidir “tots, i no només una
part”. “El referèndum ha
de ser sobre la independència de Catalunya, i ho
ha de decidir Catalunya”,
va contestar després Aragonès, que, tot i l’evident
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L’APUNT

La mentida
institucionalitzada
Francesc Espiga

No és un fenomen nou d’ara, però el despropòsit monumental generat al voltant de la taula de negociació
ha refermat fins a quin punt la mentida s’ha convertit
en un element inherent a la política. S’hi ha institucionalitzat. Només cal trobar l’estona, i la fe, per entretenir-se a escoltar els arguments, excuses o atacs mal
dissimulats que ERC, JxCat o el PSOE s’han intercan-

viat sobre qui havia d’assistir a la cimera, per detectar
una concatenació de contradiccions que només porten
a concloure que un d’ells, dos o tots tres alhora, falten a
la veritat. Enmig d’una crisi on també s’ha parlat força
de falta de lleialtat, també caldria recordar el compromís ètic que tot polític ha de tenir amb la ciutadania.
I no hi ha pitjor deslleialtat que trair-lo mentint.

Els presidents, xocant els punys a la galeria gòtica. A sota, l’arribada de
Sánchez a Palau, rebut per una comitiva de gala dels Mossos, i al damunt, en el
moment de reiniciar la taula de negociació ■ JUANMA RAMOS / JORDI BEDMAR / EFE

topada, encara en va treure una conclusió positiva:
“Això demostra que estem
molt lluny, i per això té sentit que seguem i en parlem.”
Començar pel més fàcil
Com que per aquí ja es veu
que és impossible acordar
res, Sánchez va reclamar
començar a parlar per
qüestions en què puguin
tenir “posicions més properes”. I és aquí on, com a
proposta oficial del govern
espanyol per a Catalunya,
va fugir d’estudi per parlar
de la superació de la pandèmia, la recuperació econòmica justa i la “gran
oportunitat” dels fons europeus com a preocupacions comunes, i va plantejar una “agenda del retrobament” que surt de
l’anàlisi, actualitzada, de

les 45 demandes sectorials de tot tipus que els
presidents Mas, Puigdemont i Torra van posar sobre la taula de La Moncloa
al llarg dels últims 10 anys.
“N’hi ha una, el referèndum, en què no estem
d’acord, però en les altres
44 podem avançar”, va
subratllar Sánchez. És
clar que no sembla que
tampoc tingui gaire recorregut aquesta proposta,
com a mínim dins la mesa
represa ahir. I és que Aragonès no va poder ser més
clar en la seva resposta:
“Són punts d’àmbits sectorials diversos, i s’han de
tractar en la comissió bilateral; el conflicte polític va
d’una altra cosa.” Segons
la nota que va emetre després el govern, també els
dos únics negociadors catalans, els consellers Lau-

ra Vilagrà i Roger Torrent,
van deixar clar durant la
reunió posterior amb els
quatre ministres de la delegació estatal –Yolanda
García, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez i Miquel Iceta– que en la taula s’hi han
de tractar “únicament”
qüestions relacionades
amb la solució política al
conflicte, i no pas altres aspectes sobre inversions,
infraestructures o competències.
Aragonès, en tot cas,
troba que el primer que és
imprescindible ara és
“construir confiances” entre governs, a fi de crear
un context polític més favorable perquè puguin arribar els acords. I això requereix “molt treball previ”, creu, que es farà a còpia de contactes i reunions
periòdiques, algunes pú-

bliques però moltes altres
“discretes” per aconseguir
la “tranquil·litat” que creu
necessària per afavorir
que hi hagi fruits. Els presidents, així, només hi tornaran a participar públicament en el moment que
calgui ratificar algun
acord. En la taula d’ahir en
—————————————————————————————————

Els equips van
pactar discreció
en les reunions
periòdiques d’ara
—————————————————————————————————

teoria s’havien de fixar les
condicions i la metodologia de la negociació, tot i
que Sánchez ja va advertir
que, d’això, encara se
n’hauria de continuar parlant en les properes setmanes. A la sortida, les de-

legacions no van voler concretar els acords, i van explicar tot just que faran
“reunions periòdiques” i
que la feina dels equips serà “discreta”. “La reunió
ha estat operativa i s’ha
desenvolupat de manera
constructiva”, van concloure. Això sí, encara van
ratificar una altra premissa prèvia: qualsevol acord
de la mesa haurà de ser
“avalat” pels catalans en
una votació. Sánchez ja es
va afanyar a aclarir que serà sempre respectant “la
legalitat democràtica i
l’ordre constitucional”, i
que s’hi votarà l’acord pel
qual ara treballaran.
Aragonès, entretant, va
cridar a treballar la “unitat
d’acció”, i a enfortir i recuperar aliances dins la societat catalana. En aquest
sentit, si bé encara no s’ha

pogut consolidar l’Acord
Nacional per l’Amnistia i
l’Autodeterminació, va assegurar que està “força
avançat”. La taula, això sí,
va renèixer coixa per la
manca de mig govern, el
que representa Junts, després que el president rebutgés la vigília la seva
proposta d’integrants, on
només figurava el vicepresident Jordi Puigneró com
a membre de l’executiu.
Ahir no es va moure ni
una coma del que ja havia
dit: vol que la delegació
s’ampliï, i Junts hi té la
porta oberta, sempre
que, això sí, proposi consellers, perquè la taula és entre governs. Sánchez no
s’hi va voler posar, almenys cara enfora, i es va limitar a expressar un “profund respecte” per la decisió. ■
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Els dos presidents, amb les dues delegacions, al pati de Carruatges. A sota, la retirada de la bandera espanyola. Al costat, el bust del president Macià presidint la reunió ■ JUANMA RAMOS

Sense catifa vermella

REBUDA · Aragonès no surt a la plaça de Sant Jaume a esperar que Sánchez baixi del cotxe PROTOCOL · Cunillera es cola i
‘rep’ el dirigent espanyol a la porta del Palau abans que ho faci el president AVI · El bust de Macià presideix la reunió entre els
dos mandataris GIR · La trobada dura el doble del que es preveia i inclou una foto del socialista assegut amb les delegacions
Emili Bella
BARCELONA

P

edro Sánchez va ser rebut
pel president Quim Torra
amb tots els honors el 6 de
febrer de l’any passat al Palau de la Generalitat. “Honors de
cap d’estat”, destacava la premsa
espanyola davant l’acolliment dispensat, amb catifa vermella i guàrdia d’honor dels Mossos d’Esquadra. Aleshores l’equip de protocol
de Sánchez va pretendre que el vehicle oficial entrés fins a l’interior
de l’edifici per no haver de passar
per sota del famós cartell que clama
per la llibertat d’opinió i expressió,
però el president Torra va esperar
Sánchez a la mateixa plaça de Sant
Jaume, de manera que la imatge va
ser inevitable.
Ahir aquesta imatge simbòlica es
va tornar a repetir, però aquesta vegada les coses van anar una mica diferent. Sánchez es va trobar sol a la
plaça de Sant Jaume i no va ser rebut pel president Aragonès fins que

ja era a l’interior de l’edifici. De fet,
va ser la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, qui, fora de
lloc, va saludar primer Sánchez a la
porta. El republicà no va sortir a esperar que el socialista baixés del
cotxe per entrar plegats. Posteriorment, el major dels Mossos, Josep
Lluís Trapero, va saludar com pertoca Sánchez amb la parafernàlia
—————————————————————————————————————————————

És la segona vegada
que el president espanyol
passa per sota de la famosa
pancarta de Quim Torra
—————————————————————————————————————————————

de la guàrdia d’honor, però –per als
amants dels simbolismes– en
aquesta ocasió no hi va haver catifa
vermella. Tampoc no hi va haver rebuda a crits, com sí que hi va ser
l’any passat, perquè els Mossos havien blindat completament una deserta plaça de Sant Jaume i els carrers adjacents fins a la Via Laietana.
Comerciants del carrer de Jaume I

es queixaven que no els havien avisat i que si ho haguessin sabut no
haurien obert per no perdre-hi diners. “Pocs turistes hi ha i no els
deixen ni passar”, lamentava un venedor de records. A la plaça hi havia
més d’una quinzena de vehicles oficials, i això que els ministres encara
no havien arribat.
Xoc de punys
Els dos mandataris es van fer fotografies a la galeria gòtica –alerta,
símbol!– xocant els punys en lloc de
donar-se la mà a causa de la pandèmia i van entrar a l’antiga sala Verge de Montserrat, rebatejada per
Torra com dels Diputats. Allà els esperava el bust de l’avi Macià, que els
va sotjar durant tota la reunió, que
va durar gairebé dues hores, el doble del que es preveia. A continuació
els dos presidents van anar contra
pronòstic a treure el cap a la sala
Torres-Garcia, on hi havia reunides
la nodrida delegació espanyola (de
quatre ministres) i la minsa delegació catalana (de dos consellers) i es

4
ministres formaven part de la delegació espanyola (Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Teresa Rodríguez i Miquel Iceta) i
dos consellers (Laura Vilagrà i Roger
Torrent), de la catalana.

van asseure a la taula per fer-se la
foto. També es van retratar al peu
de l’escalinata –alerta, metàfora!–,
de cara al Desconsol, de Josep Llimona, que Torra va fer col·locar al
pati de Carruatges. “Les imatges
són importants; des del punt de vista polític, que se celebri una reunió
en aquest Palau té una enorme potència com a missatge”, va defensar
Sánchez des de la galeria gòtica davant de la premsa i d’una fila zero
que s’havien reservat pel seu compte Cunillera i el secretari d’estat de
Comunicació, Francesc Vallès. Els
dos presidents van comparèixer separadament, primer Sánchez i després Aragonès, i entre intervenció i
intervenció –símbol final– van retirar la bandera espanyola per deixar
exclusivament la senyera. Quan va
sortir a parlar Aragonès, Sánchez ja
havia abandonat el Palau, camí cap
a una trobada amb Salvador Illa i la
permanent de la comissió executiva
del PSC, sense Miquel Iceta, que encara estava reunit com a integrant
de la delegació espanyola. ■
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El govern intenta aïllar-se de
la batalla entre ERC i Junts

gació. “Amb vista a altres
sessions, intentarem que
Junts s’hi incorpori”, indicava Vilagrà. Puigneró admetia que la justificació
que havia estat La Moncloa la que havia vetat els
membres de Junts es basava en una “intuïció”.

a Vilagrà atribueix la “distorsió” a discrepàncies dins de Junts i recorda que el soci no els va donar
temps per consensuar noms a Puigneró es vanagloria de ser lleial al president i de complir els acords

El paper de Junts
D’altra banda, Puigneró
avisava que el conflicte entre Catalunya i Espanya
no es podrà resoldre “excloent Junts”. “Si algú
pensa que el conflicte es
podrà resoldre sense la
participació de JxCat va
mal encaminat”, advertia
en l’entrevista i apostava
perquè els membres de la
taula de diàleg els esculli
cada bàndol sense ingerències de l’altre, tal com,
assegura, va fer Junts amb
els noms proposats per
ERC, malgrat que alguns
dels designats no els agradin. El vicepresident va recordar que en la primera
reunió de la taula de diàleg
hi havia persones que no
formaven part del govern.
A més de Puigneró, Junts
havia proposat Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam
Nogueras a la taula de diàleg i, de moment, mantenen la seva aposta perquè
la delegació no es limiti a
membres del govern com
demana Aragonès, si bé
aquest requisit no forma
part de l’acord. Sí que hi
constava que els noms fossin consensuats. Puigneró, però, assegurava que
Junts no va incomplir
l’acord, sinó que van ser
“molt escrupolosos” per
mantenir-se dins del marc
del pacte i assegurava que
mentre no canviï la situació no podran anar-hi. En
espera de com evolucionin
els fets, Puigneró sí que va
assegurar que no pretenen ser “els que bloquegin
la taula”. A més de les discrepàncies eternes entre
les dues formacions, ahir
es van poder constatar les
dues estratègies ben diferenciades amb què Junts i
ERC afronten la resolució
del conflicte: la taula de
diàleg i l’embat amb l’Estat amb resultats de moment desconeguts. ■

Puigneró i Vilagrà, amb el president Aragonès, anant a fer l’ofrena floral al monument a Casanova durant la Diada ■ ACN

Emma Ansola
BARCELONA

La batalla entre ERC i
Junts continua oberta
amb un altre combat ara
pels noms de la delegació
catalana que ahir es va
reunir amb l’espanyola en
la tercera cita de la taula
de diàleg i en la qual finalment cap membre de l’equip de Puigdemont, ni del
partit ni del govern, va tenir presència.
La crisi ha malmès l’escarida confiança que ja es
tenien els dos partits i la
feina serà ara reconduir la

situació dins de l’executiu,
tot i que ahir dos membres
del govern de coalició, el vicepresident, Jordi Puigneró (Junts), i la consellera
de la Presidència, Laura
Vilagrà (ERC), van fer esforços per assegurar que
no hi ha “trencadissa” i
que “el govern no perilla”.
De fet, tots dos van voler
donar valor a la bona relació en el si del govern entre
tots els membres de l’executiu. Puigneró es limitava a dir que hi ha “tensions” i que n’hi continuaran havent, com “és normal” dins d’un govern de

coalició.
Tanmateix, traspassada la línia de l’executiu, el
foc encreuat, els retrets i
les discrepàncies entre les
dues formacions continuen sent evidents. Vilagrà retreia a Junts haver
actuat de manera deslleial
per la manera com el partit de Puigdemont va notificar els noms que acompanyarien els republicans.
Segons la consellera de la
Presidència ni es va respectar la petició d’Aragonès perquè fossin membres del govern, tal com ell
va demanar, ni es va donar

cap possibilitat a poder
consensuar els noms quan
es va donar a conèixer la
llista poc abans de la reunió de l’executiva i deu minuts abans que es filtrés
als mitjans de comunicació. “Ara Aragonès és el
president de la Generalitat i ha de poder establir
“uns mínims i unes condicions”, reclama la consellera republicana.
El foc encreuat entre
Vilagrà i Puigneró mentre
tots dos eren entrevistats
ahir al matí a la mateixa
hora, a Catalunya Ràdio i
RAC1, respectivament, va

ser una constant a l’hora
de justificar les posicions
de cada banda. Vilagrà
desmentia rotundament
la versió de Junts, que havia atribuït al govern espanyol el “vet” als seus negociadors. “És rotundament
fals”, assegurava, ja que La
Moncloa ni coneixia els
noms. Vilagrà reiterava
que va ser Junts qui no va
voler actuar amb lleialtat
al costat del president
Aragonès, però espera poder reconduir la situació i
que Junts s’avingui a consensuar la seva proposta
de membres per a la dele-

Les frases

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

“És una crisi de
Catalunya amb
Espanya, no de
govern. Estem fent les
passes perquè sigui
reconduïble”

“L’acord que tenim és
l’acord de legislatura.
Hi hem estat fidels
i escrupolosos. No
existeix cap altre
acord verbal”

“Si algú pensa que el
conflicte es podrà
resoldre sense la
participació de JxCat
va mal encaminat”
Jordi Puigneró

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

“És rotundament fals,
La Moncloa ni sabia els
noms ni els va vetar.
L’acord recull actuar
amb lleialtat i consens
i no es va complir, no
ho van consensuar”

“L’entesa dins del
govern és bona, però
hi ha altres elements
de distorsió que tenen
a veure amb les
diferents visions
dins de Junts”

“La lleialtat s’ha de
construir i ara toca
dirimir tots els
conflictes dins
del govern”
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
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Torrent avisa el TSJC que si
els condemna serà “nefast”

a L’expresident del Parlament i dos exmembres declaren que la mesa no pot fer de “censor” del
debat polític a Josep Costa (Junts) no es presenta al tribunal i la fiscalia no en demana la detenció
Mayte Piulachs
BARCELONA

La llibertat d’expressió al
Parlament de Catalunya i
a qualsevol de l’Estat espanyol està en perill. És l’advertiment que va fer ahir
l’expresident del Parlament i actual conseller
d’Empresa, Roger Torrent
(ERC), a la magistrada del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
que el va citar a declarar
com a investigat per desobediència al Tribunal
Constitucional (TC) per
haver permès el debat de
dues mocions sobre el dret
d’autodeterminació i de
reprovació al rei Felip VI,
l’octubre del 2019, com a
resposta de la majoria de
grups de la Cambra contra
la condemna del Suprem
als independentistes catalans. “He afirmat que si això acaba en condemna pot
ser un precedent nefast
per al parlamentarisme i
la llibertat d’expressió”,
declarava Torrent al carrer, on l’esperaven integrants dels grups parlamentaris independentistes, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el
president d’ERC, Oriol
Junqueras, entre d’altres.
Els exmembres de la
mesa de la legislatura anterior Adriana Delgado
(ERC) i Eusebi Campdepadrós (Junts) també van
declarar ahir com a investigats al TSJC, i van assegurar que la seva actuació
estava emparada per la llei
i que la mesa “no pot ser un
òrgan censor”. I l’exvicepresident de la mesa Josep
Costa (Junts) va anunciar
a la tarda per Twitter que
no aniria a declarar al
TSJC. Ni la fiscalia ni Vox
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van demanar-ne la detenció o mesura cautelar, en
ser interrogats per la magistrada instructora.
“No reconec l’autoritat
del TSJC per jutjat cap
acord del Parlament. No té
sentit dialogar amb uns
jutges i fiscals repressors,
que no tenen conceptes
bàsics com la separació de
poders. L’objectiu és derrotar-los a Europa. Per això he decidit no anar a declarar avui”, afirmava Costa en un vídeo a Twitter
que va penjar a les quatre
de la tarda, una hora
abans de la seva citació al
tribunal. La instructora,

“Que el rei sigui inviolable no vol dir no criticable”

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

“El Parlament de Catalunya
expressa la seva voluntat
d’exercir de forma concreta el
dret de l’autodeterminació i
de respectar la voluntat del
poble català.” Aquesta afirmació inclosa en una moció
–discutida a l’octubre i aprovada entre dos plens de novembre del 2019, tot i que no
publicada al BOPC– és el que
la fiscalia considera un delicte de desobediència a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) del 2015.
En aquest segon procedi-

ment penal contra una mesa
del Parlament –impulsada
pel govern espanyol amb la
presentació de diversos incidents de nul·litat al TC–, també es considera que la mesa
va desobeir el TC perquè no
va fer cas de la sentència del
tribunal de juliol del 2019, que
va declarar inconstitucional i
nul·les una part de la Resolució 92/XII del Parlament en la
qual es reprovava l’actuació
del rei pel seu discurs per l’1O. Per la fiscalia, el rei és “inviolable”. El penalista Jordi Pi-

na, defensor d’Eusebi Campdepadrós, va replicar ahir:
“Que el rei sigui inviolable no
vol dir que no sigui criticable”,
i va afegir que la crítica és
avalada pel Tribunal Europeu
de Drets Humans (TEDH) en
el cas de la crema de fotos del
rei per part de dos joves gironins i en una resolució d’Otegi. Va indicar que Campdepadrós i Costa van demanar
l’empara al TEDH perquè el
TC ha vulnerat la seva inviolabilitat parlamentària, procés
en tràmit.

Maria Eugènia Alegret, va
fer esperar les parts fins a
les cinc de la tarda, quan
Costa estava citat, va demanar al seu advocat,
Gonzalo Boye, si li volia
trucar, i aquest ho va refusar. Llavors la jutgessa va
demanar a les parts si volien demanar alguna mesura davant la incompareixença de Costa. En
aquests casos, les acusacions demanen una ordre
de detenció de l’investigat,
però ni la fiscalia ni l’advocat de Vox no van obrir la
boca i ara serà la magistrada qui haurà de decidir si li
fa una nova citació o n’ordena la detenció, la qual
no seria conflictiva ja que
Costa ja no és aforat. La llei
fixa que un aforat només
pot ser detingut si comet
un delicte flagrant.
Resolució “ambigua”
El primer a declarar al
TSJC va ser Torrent, que
només va respondre a les
preguntes del seu advocat,
Andreu van den Eynde.
Delgado va fer el mateix
amb la seva lletrada, Olga
Arderiu, i Campdepadrós,
amb el seu, el penalista
Jordi Pina. Tots tres van
refusar, fins i tot, respondre a les preguntes de la
magistrada.
A més, tots tres van assegurar que el secretari
general i els lletrats del
Parlament van avalar que
permetessin el debat de
les dues mocions sobiranistes perquè l’advertència del TC era “ambigua”,
ja que els advertia de no
impulsar ni tramitar cap
mesura d’autodeterminació, tal com va dictar en la
sentència del 2015, que
anul·lava la resolució 1/XI
del procés polític a Catalunya. Aquest document
dels lletrats ha estat aportat a la causa per Pina, que
amb ironia va indicar que
a la fiscalia se li va oblidar
d’afegir en la seva querella
a la mesa. Les defenses insisteixen que les mocions
no tenien cap impuls executiu, com sí que es va retreure a la mesa de Forcadell, condemnada per haver permès l’aprovació de
les lleis de desconnexió. ■

Les frases

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

“Si ens condemnen
serà un precedent
nefast per al
Parlament i la llibertat
d’expressió arreu”

“La situació és
injusta. La mesa del
Parlament ha de
garantir la llibertat; no
és un òrgan censor”

Roger Torrent (ERC)

Adriana Delgado (ERC)

EXPRESIDENT DEL PARLAMENT

EXSECRETÀRIA 4A DE LA MESA

“He vingut al TSJC
per donar comptes a
la ciutadania i explicar
que ho vam fer bé”
Eusebi Campdepadrós
(Junts)
EXSECRETARI 1R DE LA MESA

“No em presento
al TSJC perquè no
reconec la seva
autoritat per jutjar cap
acord del Parlament”

“Van fer bé la seva
feina. Això ens
esperona a fer la feina
que hem de fer i a
fer-la lliurement”

“El Parlament de
Catalunya ha de ser
garant de la llibertat
d’expressió i del debat
sense censura”

Josep Costa (Junts)

Laura Borràs

Pere Aragonès

EXVICEPRESIDENT DE LA MESA

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

