|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 15 DE DESEMBRE DEL 2021

Suprem, en el cas de Torra, va avalar.

El diputat de la CUP Pau Juvillà, membre de la mesa, ahir mentre intervenia la presidenta Borràs en defensa del seu escó ■ EFE

La inhabilitació de Juvillà
obre un nou xoc de poders
a El Parlament intentarà frenar, primer en comissió i després en el ple, la retirada de l’escó al diputat de la
CUP a Cs i Vox reclamen a la junta electoral que li retiri l’acta de manera immediata com va fer amb Torra
Emma Ansola
BARCELONA

La inhabilitació del secretari de la mesa del Parlament i diputat de la CUP
Pau Juvillà decretada ahir
pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya obre
un nou xoc entre el poder
legislatiu i el poder judicial. La sentència feta pública ahir, i contra la qual
es recorrerà al Tribunal
Suprem, el condemna per
desobediència a sis mesos
d’inhabilitació i a pagar
una multa de 1.080 euros
per no haver retirat els
llaços grocs de la façana
del consistori de Lleida el
2019 en campanya electoral. El tribunal considera

provat que Juvillà, llavors
regidor a l’Ajuntament de
Lleida i president del grup
municipal, es va negar
“obertament i de manera
reiterada, contumaç i rebel” a complir els requeriments, i assegura que la
raó de l’incompliment va
ser fruit de la voluntat
“conscient i intencionada” del polític de “reivindicar l’acte de desobediència com un acte de dignitat
i com un instrument de
transformació social”, tal
com ell mateix va manifestar a les xarxes socials i en
un article a la premsa el 4
de maig del 2019 i també
va reconèixer en el judici.
El TSJC li imposa, però, la
pena mínima per a aquest

El govern constata que la repressió continua

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

El govern va expressar ahir el
seu suport a Pau Juvillà davant de la persecució judicial
espanyola contra el diputat
de la CUP, que emmarca en la
causa general oberta contra
l’independentisme. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va assegurar que el judici i
la sentència condemnatòria
suposen un “atemptat contra

el dret a la llibertat d’expressió” i va refermar el compromís del govern per posar fi a
la repressió: “No permetre
exhibir els llaços grocs forma
part de l’onada repressiva
contra la Generalitat i el moviment independentista.” El
president, Pere Aragonès, va
signar el mes passat un manifest per demanar l’absolu-

ció del secretari tercer de la
mesa del Parlament.
Per no interferir des del poder executiu en el poder legislatiu, Plaja no va voler entrar a
valorar com ha de procedir la
presidenta de la cambra, Laura Borràs, amb relació a l’escó
de Juvillà arran de la inhabilitació dictada pel TSJC, que no
és ferma. ■ E. BELLA

tipus de delicte.
Les conseqüències de
la sentència es van traslladar ahir al Parlament,
ja que, com que es tracta
d’una sentència que encara no és ferma, el regla-

ment de la cambra no preveu encara la retirada de
l’escó. Tanmateix, tal com
va passar amb el president
Torra, Ciutadans i Vox ja
han anunciat que demanaran a la Junta Electoral

Central que insti de manera immediata el Parlament perquè retiri l’acta al
diputat anticapitalista allegant la “il·legibilitat sobrevinguda” que, consideren, recull la Loreg i que el

Una finestra oberta
La CUP, però, fent ús precisament d’aquesta mateixa sentència del Suprem
en què assenyalava que el
Parlament no havia fet ús
de les seves competències
per retirar o no l’escó a
Torra, ha decidit presentar batalla i ahir va introduir un registre a la mesa
del Parlament per fer valer el seu paper. Els anticapitalistes demanen que
s’obri el procediment que
correspongui arran de la
sentència del TSJC que
afecta el diputat i ahir mateix la mesa ja va traslladar l’afer a la comissió de
l’Estatut del Diputat, que,
previsiblement
dijous,
haurà d’emetre un informe que elevarà al ple perquè s’aprovi. Tot fa pensar
que aquest cop les forces
independentistes, ERC,
Junts i la CUP, actuaran
de manera conjunta per
tal que Juvillà conservi
l’escó, com a mínim fins
que no hi hagi sentència
ferma. El PSC va expressar el seu respecte per les
sentències judicials.
D’aquesta manera, la
cambra és de nou escenari d’un xoc entre els poders legislatiu i judicial,
amb motiu ara de la inhabilitació, per sentència no
ferma, d’un diputat per
haver desobeït les ordres
d’una junta electoral que,
a petició d’una regidora
de Ciutadans, l’obligava a
retirar uns llaços grocs
d’una institució pública en
període electoral adduint
que es tractava d’un símbol partidista. La CUP, però, al·lega que és un símbol
de solidaritat, de defensa
dels drets polítics i de denúncia de la repressió de
l’Estat i, per tant, reivindicava el dret a la llibertat
d’expressió.
La defensa que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va fer ahir de
l’escó de Juvillà va comportar la queixa d’un diputat de Ciutadans, que va
acabar expulsat per no haver obeït el torn de paraula
que regula la cambra. ■

Les frases

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

“Aquesta sentència
és un nou atac a la
llibertat d’expressió,
a la democràcia i al
país sencer”

“No tinc la potestat
ni la voluntat de
retirar l’escó a Juvillà, i
actuaré preservant
drets i llibertats”

“Treballarem
judicialment i
políticament per
mantenir l’escó fins
allà on sigui possible”

“És injust que hagi
de dimitir mentre
Mariano Rajoy diu que
no recorda res en la
comissió Kitchen”

“Juvillà ha estat
víctima dels tribunals
per una qüestió tan
simbòlica com pot
ser un llaç”

“El mateix camí que
va acabar recorrent
Quim Torra al seu
dia serà el que es
repetirà ara”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DE LA CUP AL CONGRÉS

PRESIDENT DE L’AMI

PRESIDENT DEL PP A CATALUNYA

Pere Aragonès

Laura Borràs

Marta Vilalta

Mireia Vehí

Jordi Gaseni

Alejandro Fernández
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L’AMI reunirà a
Brussel·les els
seus presidents
a Celebrarà els 10 anys a la capital belga perquè hi pugui ser
Puigdemont a Es farà una exposició itinerant de l’entitat
Redacció
BARCELONA

L’Associació de Municipis
per la Independència
(AMI) celebrarà el seu
desè aniversari, complert
ahir, amb una trobada a
Brussel·les de tots els presidents de l’entitat per tal
que hi pugui assistir Carles Puigdemont, que va
presidir l’entitat com a alcalde de Girona des del
juliol del 2015 en substitució del primer president
des de la constitució oficial, el 2011, i aleshores
alcalde de Vic, Josep Maria
Vila d’Abadal. A la trobada, doncs, també està
previst que hi assisteixin
l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que va substituir Puigdemont quan
va ser escollit el 2016 president de la Generalitat,
i Neus Lloveras, relleu
d’Andreu mentre era alcaldessa de Vilanova i la
Geltrú. També hi seran
l’alcalde del Port de la Selva i senador, Josep Maria
Cervera, que ha estat fins
enguany el penúltim president de l’entitat abans
de passar el testimoni a
l’alcalde de l’Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni.
Ahir, quan es complien
els deu anys exactes de
la constitució de l’AMI, el
president Gaseni anun-

La data

—————————————————————————————————

21.01.22

S’inaugurarà a Vic l’exposició sobre els deu anys de l’Associació de Municipis per la
Independència.

ciava la trobada dels expresidents a la capital belga amb l’objectiu de fer
balanç de l’actuació durant aquesta primera dècada, però també de plantejar el camí a seguir. Gaseni posava com a exemple d’actuacions de futur
“aprofundir en les sobiranies locals per ser cada
vegada més lliures per a
quan arribi el moment, un
moment que ha de ser orquestrat, com ho va ser
l’1-O”, recollia l’ACN. De
fet, el president de l’entitat reivindica la voluntat
de continuar aportant
propostes i de “no perdre
municipis”, sinó “incorporar-ne més”.
El desè aniversari també es commemorarà amb
una exposició sobre la primera dècada d’activitat
de l’entitat. La mostra
s’inaugurarà a Vic el 21 de
gener, però la intenció és
que sigui itinerant més
endavant. ■

De 157 ens constituents a 800

tions tan simbòliques com
pot ser un llaç”. En aquest
sentit, Gaseni recorda que
encara hi ha 600 litigis oberts
que afecten membres de
l’AMI: “El que no és per una
bandera, és per una moció,
o fins i tot per haver pagat la
quota de l’associació.” L’AMI
es va constituir en una assemblea en la qual van participar 157 alcaldes i alcaldesses i avui integra més de
800 ens locals, la immensa
majoria ajuntaments, però
també consells comarcals i
diputacions.

187235-1252776Q

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

L’anunci es feia ahir des del
teatre vigatà de L’Atlàntida,
l’espai on es va constituir l’entitat ara fa deu anys. Gaseni
feia l’anunci acompanyat dels
membres de l’executiva Jordi
Molinera, Tània Vila i Antoni
Villas. Coincidint amb la sentència d’inhabilitació del
membre de la mesa del Parlament Pau Juvillà per haverse negat a retirar llaços grocs
del despatx municipal mentre era regidor de Lleida, l’AMI
s’hi solidaritzava ahir i Gaseni
afirmava que “ha estat víctima dels tribunals per qües-

Molinera, Vila i Villas acompanyaven ahir Gaseni en la presentació a Vic ■ ACN
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El govern bandeja la fórmula de
Borràs per a l’escola de Canet
a L’executiu s’insta a abordar en la cimera de demà la resposta a la imposició d’un 25% de castellà
a Plaja defensa “solucions efectives, no invents” que es “carreguin” l’autonomia dels centres educatius
Emili Bella
BARCELONA

El govern no va evitar el
cos a cos ahir amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va proposar
que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assumeixi la direcció
de l’escola Turó del Drac
de Canet de Mar. La portaveu, Patrícia Plaja, va deixar ben clar que aquesta
no és la solució –“calen solucions efectives, no invents”– i va assegurar que
“té poc sentit” compararho amb l’assumpció de la
responsabilitat dels centres com va fer l’exconsellera Clara Ponsatí durant
l’1 d’octubre. “Si ens creiem el nostre propi model,
no podem restar autonomia a les direccions dels
centres ni restar-los funcions, perquè correrem el
risc de carregar-nos el nostre propi model, sobre el
qual hi ha unanimitat”, va
continuar.
La resposta a la imposició d’un 25% de castellà a
P5 s’abordarà en una cimera que se celebrarà demà a la tarda amb entitats
socials i culturals i associacions per la llengua al Palau de la Generalitat i que
s’apuntalarà dissabte amb
una manifestació en defensa de la immersió lingüística convocada per
Som Escola. El govern, en-

obediència i prevaricació.
Casado va reiterar la cantarella dels darrers dies
que a Catalunya es viu un
“apartheid lingüístic”.
La família del menor de
P5 de Canet va acusar dimarts el Departament
d’Educació d’“atiar” sentiments d’odi entre la població en una carta difosa per
l’Assemblea per una Escola Bilingüe, en què deia que
no vol convertir-se en protagonista mediàtica i que
l’únic que ha fet és demanar que es compleixi la llei.
Estabilitat interna
D’altra banda, sobre l’afirmació del vicepresident,
Jordi Puigneró, diumenge
en una entrevista a El
Punt Avui, que l’estabilitat

La frase
—————————————————————————————————

“A la ciutadania, igual
que a aquest govern, li
costarà entendre que
el PSC no participi en
la manifestació”
Patrícia Plaja
PORTAVEU DEL GOVERN

El vicepresident, Jordi Puigneró, i el president, Pere Aragonès, ahir, durant el consell executiu ■ EFE / ANDREU DALMAU

capçalat pel president, Pere Aragonès, hi participarà. L’executiu demana
que no es faci “partidisme”
amb el català a l’escola i recorda que hi ha més de 80
casos similars al de Canet i
que, per tant, cal una solució integral.
En canvi, qui no té pre-

vist acudir a la protesta és
el PSC, i el govern ja el va
avisar que a la ciutadania
li “costarà d’entendre” que
no hi sigui, per la trajectòria històrica d’aquest partit en defensa de la immersió. Així, l’executiu espera
que el PSC “estigui a l’altura” i, més enllà de la parti-

cipació en la manifestació,
“no abandoni el consens
del qual ha format part”.
El líder del PP, Pablo
Casado, va aprofitar l’ocasió per venir a Barcelona i
agitar l’espantall d’un 155
en l’àmbit educatiu català.
Després de reunir-se amb
entitats que es presenten

com a defensores del bilingüisme, el dirigent popular va amenaçar el conseller Gonzàlez-Cambray de
dur-lo als tribunals per
“desacatament a les sentències judicials” si el govern persisteix en “l’incompliment de la sentència”, per delictes de des-

del govern està “en risc”
per l’esquerda en la majoria del 52% a l’hora d’aprovar el pressupost, la portaveu Plaja va assegurar que
“hi ha estabilitat a dins del
govern” –remarcant “a
dins”– i va recordar que
els comptes s’han pogut
tramitar, encara que no
fos amb “el soci prioritari”,
la CUP. De fet, Plaja va observar que “el govern considera que ha sortit enfortit” de la tramitació pressupostària. “Una altra cosa és el soroll de fora, que
són els grups parlamentaris, però el govern s’ha
d’aïllar del soroll que té
al voltant”, va insistir la
portaveu. ■

Chacón presentarà el seu nou
partit a principis de l’any vinent
Redacció
BARCELONA

L’excandidata del Partit
Demòcrata en les últimes
eleccions, Àngels Chacón,
va confirmar ahir la creació d’un nou partit de centre a partir de militants
provinents del PDeCAT,
d’altres formacions de l’òrbita de l’antiga Conver-

gència i d’independents,
tal com va avançar dilluns
El Punt Avui.
En una entrevista a la
SER, Chacón va anunciarne la presentació a principis de l’any que ve, va rebutjar que es tracti d’un
“partit de partits”, ja que,
si no, seria una federació, i
va defensar la necessitat
de reformular l’espai de

centre a Catalunya. La nova formació vol defugir
“els egos, els personalismes i les estratègies partidistes com les del govern”.
L’exconsellera va negar
que l’expresident de Societat Civil Catalana Josep
Ramon Bosch hagi estat
en la gestació del nou partit, “ni hi serà”, i va remarcar que la formació aspira-

rà a les màximes cotes
d’autogovern, però sempre dins del marc de la llei.
Farta que li demanin si el
partit serà independentista, va subratllar que “aquí
ningú no renuncia a res” i
es va queixar que a JxCat
no se li pregunti si és un
partit comunista pel fet
que tingui comunistes a
les seves files”. ■

Chacón, durant una conferència a l’octubre al TNC ■ J. LOSADA
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ERC i Calviño
s’acosten a un
acord en la llei
de l’audiovisual
a Rufián vol garanties i retreu a Junts que no pressioni el
PSOE amenaçant Marín a la Diputació de Barcelona a La

vicepresidenta veu l’acord aviat sobre incentius a la inversió

MADRID

“Vam avisar que el vot
d’ERC se suava, i s’està
suant.” Després de viure
l’ensurt per un acord que
la vicepresidenta Nadia
Calviño va llegir de manera diferent fins a l’extrem
d’aigualir qualsevol quota
del 6% de llengües cooficials a Netflix, el portaveu
d’ERC al Congrés, Gabriel
Rufián, i la vicepresidenta
econòmica han acostat
posicions durant els últims dies i acaricien un
acord imminent sobre la
nova llei de l’audiovisual
–obligada per la directiva
europea 2018/1808– i la
protecció del català. Rufián, però, va denunciar
que ERC s’està sentint
“molt sola” en aquesta negociació amb Calviño i va
reprotxar a Junts que no
faci tota la pressió que ell
considera que podria fer:
“Què passaria si Junts posés sobre la taula la Diputació de Barcelona i digués
que si el PSOE i el govern

La frase

—————————————————————————————————

“I si Junts digués que
trenca l’acord a la
Diputació si el PSOE no
protegeix el català en
la llei audiovisual?”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

no protegeixen la producció audiovisual en català
es trenca l’acord a la tercera institució de Catalunya? I s’hi pot governar
amb ERC, perquè els números donen per fer-ho.
Segurament seria una palanca perquè el PSOE entengués moltes coses. Per
què això no es diu?”
La llei de l’audiovisual
és una de les partides d’escacs que el govern de Pedro Sánchez disputa de
manera simultània amb
ERC, perquè en paral·lel hi
ha en joc la tramitació dels
pressupostos al Senat –els
republicans no els han vetat, però hi mantenen esmenes vives–. Sánchez té

El republicà Gabriel Rufián, intervenint ahir davant el ple del Congrés ■ KIKO HUESCA / EFE

176736-1252873Q

David Portabella

previst acudir al Senat el
dimarts 21 de desembre
per exposar-se a l’última
sessió de control de l’any i
alhora presenciar com la
cambra alta aprova definitivament els comptes –si
no s’hi aprova cap esmena,
no hauran de tornar al
Congrés per Cap d’Any–,
així que el calendari imposa tenir abans un acord
tancat amb ERC.
Si la vicepresidenta primera i ministra d’Economia espera tancar “aviat”
l’acord amb ERC per la llei
audiovisual i es vanta que
la negociació està “avançant”, fonts de La Moncloa
parlen d’un acord “gairebé
tancat” i ja no amb quotes
a Netflix i HBO –Calviño
manté que la normativa
de la UE ho impedeix–, sinó basat a desplegar incentius a les inversions.
A més de l’atac a Junts pel
fet de tenir “força negociadora” i no utilitzar-la, Rufián retreu al PSC “tenir
un paper importantíssim
en la immersió fa 40 anys i
estar ara desaparegut”. ■

Junts: un Tribunal de Comptes sense dictar sentència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El grup parlamentari de Junts
per Catalunya al Congrés va
registrar ahir una proposició
de llei que planteja retirar la
funció jurisdiccional que té el
Tribunal de Comptes, que ara
té la capacitat d’obrir judici i
d’embargar béns abans de
dictar també sentència sobre
els expedients que instrueix.
El firmant de la iniciativa de
Junts, el diputat Josep Pagès,
va denunciar que el paper
del Tribunal de Comptes és
“inaudit” a Europa i fa “que
l’Estat espanyol sigui més a
Polònia que a la UE”.

La proposició de llei de
Junts recorda que el Tribunal
de Comptes actua com un
ens fiscalitzador “plenament
judicial sense formar part del
poder judicial ni estar tan sols
compost per juristes”, ja que
el formen dotze consellers
–sis d’elegits pel Congrés i
sis pel Senat– entre magistrats i polítics, censors jurats
de comptes, economistes i
advocats amb quinze anys
d’exercici professional.
Per Pagès, cal “reintegrar
la funció judicial del Tribunal
de Comptes en el poder judi-

cial”. “El Tribunal de Comptes
no només té un greu problema de politització i de parcialitat en el seu funcionament,
sinó que també presenta
greus deficiències en la seva
arquitectura com a institució:
és una institució franquista
que es cola sense cap canvi
en la Constitució del 1978”,
relata. “Que dicti sentències
no subjectes a control judicial
i amb greus conseqüències,
com ara arruïnar famílies,
contradiu el principi de divisió de poders i el dret de tutela judicial”, va reblar Pagès.

La Federació Catalana d’Entitats Catifaires ha participat en la
matinal de cultura popular de la inauguració de la torre de
Maria amb aquesta catifa de títol 'L’estrella de Maria, llum
de Barcelona, en flor'.
Ha estat elaborada en 360 hores per 62 catifaires de les
entitats següents: Assoc. ACA d’Arbúcies, Assoc. ACC de
Caldes de Montbui, Assoc. Amics de les Alfombres de Bellvei,
Assoc. Catifaires de Dalt la Vila de Badalona, Assoc. Catifaires
de Santa Coloma de Gramenet, Assoc. Corpus de la Garriga,
Assoc. Cultura i Tradició de Ripollet, Assoc. Estores del Raval
de Blanes, El Casal de Mollet del Vallès i Foment de Sitges.

