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Junts proposa
un decret llei
per protegir
el català

El rang legislatiu
encalla en
consens i amb
ERC, que insisteix
a modificar la llei

Catalunya
farà bateries
d’una firma
sud-coreana

Iljin invertirà 600
milions d’euros en
una planta a
Mont-roig del
Camp

Nova investigació
de gran abast a
l’independentisme
OBJECTE Un jutjat de Barcelona persegueix l’acció d’Anonymous en relació amb
les protestes de Tsunami Democràtic MOSSOS La policia pentina les xarxes socials
i en fa un informe AL JUTJAT Els cinc primers investigats es neguen a declarar
Jordi Panyella
BARCELONA

La Policía Nacional fuig d’estudi

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

El setge judicial a l’independentisme
s’amplia
amb una nova causa de
grans dimensions. El jutjat d’instrucció número
26 de Barcelona va començar ahir a prendre declaració a les cinc primeres persones que tenen
condició d’investigades en
un procés. Segons han explicat els mateixos afectats, la investigació abraçaria 30 persones.
El nucli de la investigació judicial és el món d’internet i de les xarxes socials i se centra en la implicació del moviment Anonymous en les protestes
que hi va haver la tardor
del 2019 contra la sentència del Tribunal Suprem
als responsables polítics
de l’1 d’octubre i, més concretament, investiga el
suport que es va donar a
les mobilitzacions convocades per la plataforma
Tsunami Democràtic.
La investigació es fonamenta en la feina dels
Mossos d’Esquadra, que
han pentinat les xarxes
socials per trobar vincles
entre un grup de persones
a les quals es relaciona
amb Anonymous. Des de
les xarxes socials, aquestes persones haurien collaborat a difondre els missatges en forma de convocatòria que feia Tsunami
Democràtic.
El moviment Anonymous Catalonia va ser

A l’altre costat de la moneda,
onze agents de la Policía Nacional espanyola van declarar
ahir en un jutjat de Barcelona
per la seva participació en les
pallisses que van propinar a
votants el dia del referèndum
d’autodeterminació. Nou dels
agents es van desplaçar fins a
la Ciutat de la Justícia, mentre que dos més van declarar
a través de videoconferència.
Durant la diligència, es van vi-

sionar unes imatges en què
es veien les accions de brutalitat policial, però cap s’hi va
reconèixer. Van assegurar que
la seva actuació va ser proporcional a l’“agressivitat”
que hi havia entre la gent concentrada per votar .Els policies d’ahir van actuar als collegis Pau Claris, Àgora, Pia
Sant Antoni, Víctor Català,
Dolors Monserdà, Pau Claris,
Mediterrània i Pau Romeva

Les xifres

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

30
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combatut al seu dia, i el
seu canal de difusió va ser
clausurat. La investigació
dels Mossos també atribueix als joves la rèplica
d’aquest canal i la seva
promoció.
En l’informe policial
aportat als jutjats es fa una
descripció detallada dels
perfils a les xarxes socials
de les persones investigades. Encreuant unes identitats amb les altres, la policia pretén demostrar que
es tractava d’un grup organitzat destinat a fomentar la participació en les
accions de carrer de caire

independentista.
L’octubre del 2019, el
que es va anunciar com a
“tardor calenta” va desembocar, certament, en uns
dies de protesta contra la
sentència del Tribunal Suprem. Hi va haver concentracions al centre de Barcelona, però també en
moltes ciutats del país,
que van ser durament reprimides pels agents dels
Mossos d’Esquadra i de la
Policía Nacional.
També aquells dies es
va posar en marxa la plataforma Tsunami Democràtic, amb una crida a ocu-

persones estarien sent objecte de la investigació del jutjat d’instrucció 26 de Barcelona, segons els afectats.

joves van ser citats ahir al
jutjat, que ja ha començat la
fase de presa de declaració
als investigats.

par els accessos de l’aeroport que va ser seguida
àmpliament per milers
de persones. La difusió
d’aquella convocatòria a
través de les xarxes socials, amb el lema Tothom
a l’aeroport, va ser clau
per a l’èxit de la protesta.
Arribats a aquest punt,
cinc persones acusades
d’haver participat en la
promoció d’aquestes mobilitzacions, a través de la
xarxa d’Anonymous, van
comparèixer ahir al matí a
la Ciutat de la Justícia. La
seva estada al jutjat d’instrucció 26 va ser breu, ja
que tots cinc es van negar
a declarar, van signar el
paper i van marxar.
Una de les persones investigades és Joel Muñoz,
que ja té una altra causa
oberta per, presumptament, haver atacat els interessos d’empreses espanyoles després de l’1 d’octubre, causa per la qual
s’enfronta a una petició de
presó de 18 anys.
La investigació a Muñoz va començar arran
de l’entrada a casa seva i
l’escorcoll que hi van fer
agents del CNI i la Guàrdia Civil, el febrer del
2018, i va ser objecte
d’una segona detenció la
tardor del 2019, precisament acusat d’haver difós
un comunicat d’Anonymous contra la sentència
del Tribunal Suprem.
Es dona la circumstància que aquella segona detenció va ser executada
per agents de la Policía Na-

cional, mentre que la causa d’instrucció 26 parteix
de la investigació dels
Mossos d’Esquadra.
Tot i aquesta persecució, actualment es manté
actiu un perfil a Instagram, Anonymous Catalonia, amb gairebé 100.000
subscriptors. A través
d’aquest compte, es continuen anunciant actes de
caire independentista.
La investigació a l’entorn dels activistes informàtics que van fer costat a
les protestes independen-

tistes allargarà encara
més la judicialització del
debat polític a Catalunya,
ja en si mateix prou viu als
jutjats del país.
A la ciutat de Barcelona
encara s’ha de tancar la
causa del jutjat d’instrucció 13, que afecta fins a
30 alts càrrecs de la Generalitat que ho eren durant
la preparació del referèndum de l’1 d’octubre del
2017.
També està oberta la investigació sobre deu persones que instrueix el jut-
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Homes que també
es qüestionen
Virtudes Pérez

Últimament estem tan acostumats als discursos igualitaris feministes que sovint oblidem que són molts els
homes que també s’estan qüestionant la seva relació
amb el gènere i els rols socials atribuïts. Per això és
tan important visibilitzar grups d’homes que treballen
en la mateixa direcció que les dones que volen un món
més igualitari. En aquest sentit, és molt gratificant i

Activistes amb
màscares d’Anonymous
i estelades, a
Barcelona, el 2019 ■
O. DURAN / ARXIU

esperançador conèixer l’existència de grups d’homes
que es miren a si mateixos d’una altra manera, que
s’abracen, que parlen de sentiments, que aprenen a
ser diferents al que l’estereotip de masculinitat els
ha reservat. Amb ells serà més fàcil no polaritzar, no
jugar a la batalla de sexes, pensar junts una nova
manera de relacionar-nos.

El judici a Roger Torrent i
membres de la seva mesa
serà del 12 al 15 de juliol
a S’enfronten a penes de 16 a 20 mesos d’inhabilitació, i de 24.000 a 30.000
euros de multa a Van permetre debatre sobre autodeterminació i monarquia
Redacció
BARCELONA

jat número 28 de Barcelona, i que va arrencar arran
d’una denúncia presentada pel Tribunal de Comptes. En aquest cas, la instrucció investiga l’acció
exterior de la Generalitat i
acusa alts càrrecs, com el
mateix conseller Raül Romeva, d’haver malversat
diners públics en la promoció exterior del procés
independentista.
Fora de Barcelona, la
setmana passada va començar el procés de presa
de declaració a 50 per-

sones investigades per haver tallat l’autovia C-17 al
seu pas pel municipi de
l’Ametlla del Vallès. Es
tracta d’una protesta que
es va desenvolupar el 16
d’octubre del 2019 i que
judicialment va agafar volada arran d’un atestat
dels Mossos d’Esquadra.
Aquest cas coincideix en
el temps amb el de les
protestes que, suposadament, animaven des de les
xarxes les persones que
ara investiga el jutjat 26 de
Barcelona. ■

El Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) ha fixat
per als dies 12, 13 i 15 de
juliol, en sessions de matí i
tarda, el judici contra l’expresident del Parlament
Roger Torrent –actual
conseller d’Empresa i Treball– i els membres independentistes de la seva
mesa en l’anterior legislatura, per un delicte de desobediència greu al Tribunal Constitucional per haver permès la tramitació
de dues mocions l’octubre
i el novembre del 2019 en
què es reprovava la monarquia i es defensava
l’autodeterminació de Catalunya. La fiscalia demana 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Torrent, l’exvicepresident Josep Costa i el
secretari primer, Eusebi
Campdepadrós, i 16 mesos i 24.000 euros per a la
secretària quarta, Adriana Delgado –actual alcaldessa de Sant Vicenç de
Castellet–, que va votar en
només una tramitació.
El tribunal admet la
proposta de prova de la fiscalia i de Vox, acusació popular, que consta de quatre testimonis, i també admet els proposats per Torrent i Campdepadrós. En
canvi, no accepta que Delgado declari al final del judici com havia demanat.
La defensa de Costa no ha
presentat escrit de conclusions provisionals, ni de
proposta de proves. “Aquí
els únics delinqüents són
els que ens volen jutjar per
haver fet la nostra feina de
representants del poble de
Catalunya al Parlament”,
piulava ahir com a respos-

Roger Torrent, el 15 de setembre passat, quan ja va anar a declarar al TSJC ■ JUANMA RAMOS

El Parlament presenta denúncia pel Catalangate

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

El Parlament va presentar
ahir a la tarda a la Ciutat de la
Justícia la denúncia en què
sol·licita que s’incoïn diligències judicials per investigar el
Catalangate. La presidenta,
Laura Borràs, signa el document, de 12 planes, adreçat al
jutjat d’instrucció de Barcelona que correspongui per torn
de repartiment. A la denúncia,
que el ple va acordar de presentar el 27 d’abril passat, es
planteja que es depurin davant la jurisdicció les responsabilitats en què hagin pogut
incórrer les persones que han
participat en la intrusió no au-

toritzada dels mòbils de
membres del Parlament, havent pogut accedir, així, al
conjunt o una part dels sistemes d’informació de la cambra sense estar autoritzats.
Relacionat amb el cas, i
després que es desvelés que
el juny del 2019 també va ser
espiat pel CNI el mòbil d’un
intermediari en les converses
entre Ernest Maragall i Ada
Colau per fer govern a Barcelona, l’alcaldessa ahir se’n va
desmarcar a Telegram i va
condemnar “l’espionatge polític”. Això sí, també va titllar
de “barbaritat” que el seu ri-

val “insinués” diumenge que
ella hi tenia “alguna complicitat o connivència”. “Caldria
una rectificació sincera o que
ERC desautoritzi aquestes
declaracions”, reclamava.
Més tard, Maragall compareixia per insistir que mai
ha “dit ni pensat” que Colau
participés en l’espionatge, del
qual veu en el govern espanyol el “responsable directe”.
Això sí, també hi veu un “beneficiari directe” en el líder
del PSC local, Jaume Collboni, amb qui al final van pactar,
i un “beneficiari indirecte”, la
Barcelona en Comú de Colau.

ta ell mateix.
Les dues mocions van
ser debatudes i aprovades
en el ple del 12 de novembre del 2019 com a resposta a la sentència del Suprem contra els líders de
l’1-O, si bé la fiscalia recorda que el mateix dia 12 el
TC havia admès a tràmit

un incident d’execució per
l’incompliment de les providències anteriors i que
es va notificar als afectats
el seu “deure” d’impedir la
iniciativa. En la interlocutòria de finalització de la
instrucció, Alegret assegura que el Parlament “no
és un lloc immune al com-

pliment de la legalitat i al
principi de jerarquia normativa”. Així, hi admet
que la mesa no ha de verificar la inconstitucionalitat
de totes les iniciatives parlamentàries, però sí que
ho pot fer amb les que ho
són “clarament”, i més encara si ho ordena el TC. ■
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OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Aragonès i
Sánchez

E
Mossèn Joan Soler, fotografiat al seu apartament de la residència de capellans del barri de les Corts de Barcelona, on hi viu ■ JPF

Quan les porres
perseguien les sotanes
HISTÒRIC · El 1966 un centenar de capellans van desafiar el règim manifestant-se a Barcelona contra
les pràctiques de la tortura TESTIMONI · La víctima, Quim Boix, i un dels religiosos, Joan Soler,
explicaran avui la seva experiència en l’acte per demanar tancar la prefectura de la Policía Nacional
Jordi Panyella
BARCELONA

E

n Joan Soler ho té molt
clar: “El que va passar
aquell dia és el més important que va fer l’Església en el franquisme.” El que va
passar, i l’experiència personal
viscuda, ho explicarà avui a la
tarda a la Via Laietana, convidat
per la Comissió per la Dignitat i
la sectorial de represaliats de
l’ANC, en una nova concentració
que tornarà a demanar el tancament de la prefectura de la Policía Nacional a Barcelona.
L’acte consisteix en la denúncia dels maltractaments que durant anys es van infligir als detinguts que acabaven a Via Laietana, uns maltractaments que el
maig del 1966 van portar Joan
Soler i 114 capellans més a protagonitzar un fet insòlit: una
manifestació de sotanes negres
davant l’edifici policial que va
acabar a cops de porra i amb corredisses.
“A mi em van atrapar quan ja
arribava a la plaça Urquinaona,
però el cop que vaig rebre no em
va deixar marca, en canvi als organitzadors sí que els van metrallar de valent”, explica Soler.

Aquesta violència va ser la
resposta que la policia va donar
a la presència de desenes de capellans, reglamentàriament vestits amb la seva sotana negra,
que volien entregar una carta dirigida al cap policial de la prefectura. La missiva era una queixa
per la manera com la policia
tractava els detinguts i, especialment, per la tortura a què va ser
sotmès aquells dies Quim Boix,
aleshores un jove militant comunista que avui també serà a Via
Laietana explicant el cas.
Boix va ser detingut per la policia franquista onze vegades en
total, i aquell cop ho va ser per la
seva participació en la Caputxinada, i el cas va transcendir perquè la seva mare es va atrevir a
signar una denúncia contra la
policia pel tracte donat al seu fill.
El detingut va rebre una pallissa brutal, tot i això “res a veure amb el que li van fer a Francisco Téllez”, especifica Boix, però suficient perquè el seu cos tingués marques durant quinze
dies. Per això el van enviar a la
presó un temps, prou perquè
quan en sortís haguessin desaparegut les traces del seu pas
per les sinistres dependències
de Via Laietana.

Però la denúncia de la mare
de Boix ja havia convertit el cas
en un afer públic que va adquirir
la categoria d’escàndol a partir
de l’11 de maig del 1966, quan el
grup de capellans va sortir al carrer per denunciar el maltractament a un jove ateu i comunista.
Els religiosos es van trobar en
una de les capelles de la catedral
de Barcelona. “Vam pregar i ens
van explicar què havíem de fer”,
recorda Soler. Segons els van dir
els organitzadors, es tractava de
marxar en processó des de la catedral fins la prefectura, passant
pel carrer de Joaquim Pou.
“Fèiem impressió perquè tots
anàvem de negre”, recorda mossèn Soler, que, en arribar davant
l’edifici policial, es va posar a primera fila: “A mi m’agradava veure què passava.”
I el que va passar és que la carta que van entregar els capellans
a la policia va anar a terra, d’entrada, i acte seguit els grisos van
començar a carregar. Com que
l’escenari de violència ja estava
previst, els capellans van marxar
corrents cap a l’església de Sant
Francesc de Paula, avui desapareguda, que aleshores s’aixecava
al costat del Palau de la Música, a
cent metres de la prefectura.

“Ens van dir que ens podríem
refugiar allí si la policia responia
amb violència, però quan vam
arribar l’església estava tancada
i aleshores algú va dir: «Cap als
Jesuïtes de Casp», i vam anar
cap allà”, explica Soler, que va
començar a córrer pel carrer de
Junqueras en direcció a Urquinaona.
Poc abans d’arribar a la plaça,
la porra d’un policia va tocar l’esquena de mossèn Soler, que en
cap moment va deixar de córrer,
tampoc quan passava entre els
cotxes, “sense mirar si venien o
no”. La protesta es va organitzar
a la una del migdia, quan hi havia molta gent al carrer, que no
donava crèdit a la imatge insòlita
d’una corrua de sotanes fugint
de la policia.
“Recordo que en passar pel
costat d’un home gran, es va posar les mans al cap i no va poder
evitar d’exclamar: «Déu meu,
què passa?»” Evidentment, mossèn Soler no es va aturar per explicar-li el motiu de la protesta,
però sí que ho van fer molts capellans el diumenge següent
quan van abordar el tema en les
seves homilies, fent-ne difusió.
Avui un altre mossèn en tornarà
a parlar. ■

ls daltabaixos en la política catalana i espanyola no fan tremolar
electoralment ni Pere Aragonès ni Pedro Sánchez.
Ambdós mantenen l’objectiu d’esgotar les legislatures
passi el que passi. El calendari electoral va directe a
les municipals del 2023,
amb Andalusia aquest juny
com a termòmetre per saber on són el PSOE i el PP.
Sánchez passa més mal
moment que Aragonès, que
pot anar trampejant la situació esperant que s’aclareixi la situació de l’independentisme després del
congrés del 4 de juny de
JxC i del context econòmic.
Sánchez no ha pogut apaivagar l’escàndol de l’espionatge amb la destitució de
Paz Esteban del CNI. Fins i
tot els seus socis de Podem
ho consideren un gest de
mínims i insuficient, haver
fet rodar el cap d’una funcionària sense dir-ne el motiu real. ERC, JxC i la CUP a
Madrid esperen més gestos, tot i que són conscients
que en cas de caure Pedro
Sánchez, malgrat que reneix i surt indemne, hi ha
enquestes que assenyalen
que el PP i Vox poden arribar a governar Espanya. El
mal moment de Sánchez
també és l’arribada de Núñez Feijóo. Feijóo té un lideratge fort i més centrat
sempre que sàpiga fer oblidar el passat del Partit Popular i faci gestos en contra
de coalicions amb Vox com
ha passat a Castellà i Lleó.
Més difícil ho tindrà a Andalusia. Un cop més els mals
moments de Sánchez passen per l’economia. Pinten
bastos en la inflació i no ha
pogut regar amb fons europeus totes les empreses
necessitades per la pandèmia. Sánchez està molt
pendent de decisions del
Banc Central Europeu. Li
crema en el mandat la relació amb Catalunya. ERC està descontenta i l’oposició
creu que ha fet massa concessions que van començar
amb els indults. Mals moments, però segueix.
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El rang legislatiu
per protegir el
català encalla
el consens
a JxCat proposa un decret llei i deixar en mans d’Educació la
validació dels projectes educatius dels centres a ERC creu

que és millor modificar la llei i no descarta el ple extraordinari
J.A.
BARCELONA

Immersos en una cursa
contra rellotge per donar
una resposta política unitària a la sentència del
25% en castellà del Tribunal Superior de Justícia,
ERC i JxCat continuen
discrepant sobre quina és
la millor fórmula legal per
plantar-hi cara. Junts va
fer arribar ahir la seva proposta al govern, després
de despenjar-se de l’acord
amb els republicans, el
PSC i els comuns la setmana passada, que inclou
l’elaboració d’un decret
llei o un decret –a decisió
de l’executiu–, i continua
renegant de la idea de fer
una modificació de la llei
de política lingüística, que
no té el consens de les entitats i quan “no hi ha cap informe jurídic independent
que demostri que servirà
per preservar” la immersió, va comentar el porta-

La frase

—————————————————————————————————

“No hi ha cap estudi
jurídic independent que
demostri que reformar
la llei preservarà la
immersió”
Josep Rius
PORTAVEU DE JXCAT

veu, Josep Rius. Explicava
que no es tracta de “desobeir, sinó d’aplicar el
marc legal vigent” en vista
d’una sentència “pedagògicament aberrant i políticament inacceptable”.
Junts és partidari del
decret llei, que, al seu parer, evitaria la ingerència
del TSJC, i només hi podria presentar recurs el
Tribunal Constitucional, i
consideren que les pretensions i el contingut de la
modificació de la llei ja les
coneixia el tribunal i no va
evitar que fes la nova ordre
d’aplicació del 25%. Per ai-

xò defensen la fórmula del
decret per garantir la immersió, “protegir les direccions dels centres” i deixar
en mans de la conselleria
d’Educació la validació
dels projectes educatius.
A Junts esperen arribar
a un acord, al qual també
s’obren ERC i el PSC, però
la portaveu i secretària general ajunta dels republicans, Marta Vilalta, va advertir que la millor manera de “legislar explícitament” que “no hi ha d’haver percentatges” de llengües en el model educatiu
a Catalunya és mitjançant
“el màxim rang legislatiu,
com més millor”. Per tant,
com va afegir, “és millor
una llei que un decret llei”.
La voluntat de les formacions, que ja fa dies
que mantenen reunions,
és recuperar el consens
del qual es va despenjar
JxCat, a qui els republicans demanen “respecte i
lleialtat”.

Diputats d’Educació dels comuns, el PSC, Junts i ERC mostrant l’acord el 24 de març ■ ACN

Els socialistes tampoc
es tanquen a continuar explorant una fórmula que
permeti incorporar de nou
JxCat al pacte pel català,
però si no es modifica
substancialment i es continua considerant el cata-

Plataforma per la Llengua vol un front judicial unitari
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Com també va anunciar que
faria Òmnium, Plataforma
per la Llengua va explicar ahir
que presentaran recurs a la
interlocutòria del TSJC que
dona 15 dies per complir el
25% del castellà a les aules.
L’entitat demanarà al tribunal
ser reconeguda com a part
interessada tenint en compte
que va dictaminar l’execució
de la sentència a la petició
formulada per l’Assemblea
per una Escola Bilingüe
(AEB) quan aquesta entitat
no formava part del procediment judicial que va originar
la sentència. La plataforma
considera que la interlocutòria “fa aigües”, fa una inter-

pretació expansiva i lesiva
per a la presència del català
a l’escola que no s’ajusta a
dret i que vulnera la mateixa
jurisprudència del TSJC perquè deixa en mans de les famílies “l’execució de les polítiques públiques” i es podria
produir una “execució perpètua de la sentència, centre
per centre”, va explicar l’advocada i directora de l’entitat,
Rut Carandell.
Des de la Plataforma per
la Llengua proposen a les entitats –ahir també hi havia la
Intersindical i la Ustec– que
facin un front judicial juntament amb el govern per
“combatre de manera coordi-

nada” l’execució de la sentència. L’entitat també vol la retirada de la reforma de la llei
de política lingüística perquè
“posaria encara més en perill
el català a l’escola” i “no serviria per respondre als requeriments de la sentència ni per
aturar l’atac dels tribunals”.
D’altra banda, ahir al matí
un centenar d’estudiants convocats pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) es van concentrar davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya
per rebutjar la sentència i la
llei de convivència universitària (LCU) i quatre dels quals
es van encadenar a les portes.
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là llengua d’aprenentatge,
com va explicar la portaveu Lluïsa Moret.
Ni socialistes ni republicans descarten l’opció de
convocar un ple extraordinari sobre la qüestió, com
van demanar els comuns.

Vilalta va reconèixer que
aquesta és una de les qüestions que es negocien
aquests dies, però també
va remarcar que el més
important abans de convocar-lo és pactar-ne el
contingut. ■

