4

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 27 D’ABRIL DEL 2022

Nacional

El TSJC revisa
la condemna
de cinc anys a
Marcel Vivet

El tribunal valora el
cas d’Adrià Catasús,
acusat pel mateix
mosso per uns fets
idèntics

Educació
trenca amb els
sindicats i el
curs s’avança

No tira endavant
la proposta
d’incorporar 1.460
nous mestres de
primària

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

Un gest
insuficient

Els quatre senadors
de JxCat van
desplegar una
pancarta de protesta
abans de l’inici del
ple d’ahir a la
tarda ■ JXCAT

MÉS L’independentisme i Podem a Madrid i el govern fan pinya per forçar dimissions i
una comissió tot i l’activació de la de secrets oficials FERM La Moncloa s’enroca i apel·la
a la “consciència tranquil·la” CERT El CNI admet espionatge amb autorització judicial
Jordi Alemany
BARCELONA

L’independentisme català
(ERC, Junts, el PDeCAT i
la CUP), acompanyat del
basc (Bildu), però també
dels socis de govern del
PSOE a Madrid, Podem, i
les formacions Més País,
Compromís i el BNG, continuen elevant la pressió
sobre Pedro Sánchez i
mostrant-se bel·ligerants
amb la falta de contundència, d’explicacions i gestos
de l’executiu espanyol arran de la polèmica operació de ciberespionatge utilitzant el programari israelià Pegasus. Vuit dies
després que sortís a la llum
el Catalangate, i que El
País informés ahir que el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) havia admès haver utilitzat Pegasus per espiar alguns
d’aquests independentistes de manera individualitzada i amb autorització
judicial per “prevenir i evitar qualsevol amenaça a la
integritat territorial d’Espanya”, l’executiu espanyol continuava enrocat
–malgrat les discrepàncies dels socis– a transmetre que “té la consciència tranquil·la”, segons el
ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i que
havia activat totes les mesures per “tenir coneixement de la veritat”.
A la tarda, i en la sessió
de control al Senat, la mi-

Les frases

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

“El PSOE té 48 hores
per donar un munt
d’explicacions”

“No posin res en
boca del CNI, perquè
no ha fet cap
declaració”

Gabriel Rufián

Margarita Robles

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

MINISTRA DE DEFENSA

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“No estem demanant
una comissió de
secrets oficials, que
no arreglarà res”

“El govern d’Espanya
té la consciència
tranquil·la i totes les
mesures adoptades
són de transparència”

Míriam Nogueras

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

Félix Bolaños

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

nistra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar
en diverses ocasions i a
preguntes d’aquestes formacions que cap dirigent
del CNI “no ha reconegut
res”, a més de posar en
dubte la informació de The
New Yorker, que “pot estar teledirigida” arran de
la investigació del laboratori Citizen Labs de la Universitat de Toronto i que fa
uns dies ella mateixa va
qualificar d’“ONG”. Robles
va asseverar que el govern
i els seus organismes “actuen només i exclusivament d’acord amb la legalitat vigent” i va instar
les formacions a no fer elucubracions sense proves
perquè podrien cometre
un delicte fins que no rebin totes les explicacions
de la directora del CNI,
Paz Esteban, a la comissió

de Despeses Reservades.
Mentre el president espanyol mantenia el silenci
sobre el Catalangate, el
ministre Bolaños tancava
de nou la porta a la possibilitat de crear una comissió
d’investigació al Congrés
com li van tornar a reclamar en una declaració
conjunta llegida al pati del
Congrés per les formacions abans esmentades i
com també ha anat fent el
govern de la Generalitat.
L’executiu català va refermar ahir que congelava les
relacions polítiques, inclosa la taula de diàleg, amb
La Moncloa mentre anunciava l’obertura d’un front
judicial a totes les instàncies possibles. Uns i altres
reclamen a Sánchez, un
cop confirmat que el CNI,
dependent del Ministeri
de Defensa, n’ha admès

l’autoria segons consta en
les informacions periodístiques, que assumeixi responsabilitats, fet que, traduït, vol dir la dimissió de
Robles. Bolaños va descartar cap dimissió: “Ens trobem en fase d’esclariment
dels fets.” I va assegurar
que la comissió d’investigació “no té cap sentit”, ja
que els compareixents no
podrien donar cap informació, en compliment de
la llei de secrets oficials del
2002. Malgrat tot, ERC,
Junts, el PDeCAT, la CUP,
Bildu i Podem van entrar
la petició a la mesa del
Congrés, però presumiblement no passarà el filtre
de la junta de portaveus de
la setmana que ve, com
tampoc ho farà la petició
de compareixença de Sánchez perquè expliqui “les
mesures que adoptarà en
relació amb l’espionatge”.
Activar l’altra comissió
De fet, tant Bolaños com
Robles van defensar que
s’esclariran els fets amb
una actuació de control
intern que ha demanat el
mateix CNI, les actuacions del defensor del poble o a requeriment de les
actuacions judicials endegades, amb la desclassificació de documentació si
és necessari. I el que des
de dimecres passat estan
anunciant, la constitució
de la comissió de Despeses Reservades, que permet tractar els secrets ofi-

cials i controlar l’activitat
del CNI, comença a ser
una realitat després que
la presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, expliqués
que havia proposat a la
mesa una modificació de
les majories per constituir-la. Els socialistes
sempre s’havien escudat
en el vet del PP, Vox i Cs
a les formacions independentistes per justificar
que no s’havia pogut
constituir aquesta legislatura. Davant l’amenaça
de no poder tenir el suport
dels republicans d’ara endavant, Batet va proposar
rebaixar a 176 el nombre
de diputats per poder-la
constituir –podria ser en
un ple extraordinari di-

jous–, en comptes dels
210 diputats necessaris
fins ara. El gest, però, és
insuficient per a les formacions signants de la
declaració, perquè “de
què serveix si el que s’hi
debati després no es pot
explicar enlloc?”, resumia
el president d’ERC, Oriol
Junqueras.
Els partits consideren
que es tracta d’un “escàndol majúscul que ataca la democràcia, la llibertat d’expressió i la participació política” i consideren que l’Estat espanyol està “sotmès a sospites de pràctiques més pròpies de règims autoritaris” que no pas d’una democràcia europea. ■
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Menjar o pagar
el lloguer
Elena Ferran

La pandèmia ha empitjorat una crisi social i un problema estructural com és l’accés a l’habitatge. Les entitats alerten que cada cop són més les persones que
necessiten ajuda per no perdre el sostre on viuen. La
davallada d’ingressos obliga a triar entre omplir la nevera o pagar el lloguer. En un 56% d’aquestes llars, hi
viuen infants o adolescents amb un increment de les

famílies monoparentals, a les quals, amb una única
font d’ingressos, els és impossible pagar els preus de
mercat. L’habitatge s’ha convertit en un generador
d’exclusió social i pobresa malgrat ser un dret bàsic. I
el problema cada cop es va agreujant i serà més difícil
d’afrontar si l’administració no hi posa recursos ampliant el parc d’habitatge social, que és ínfim.

L’opacitat dels
secrets d’estat

SILENCI · La llei blinda els secrets oficials i no estableix cap termini per fer-los
públics DESCLASSIFICAR · Només el govern espanyol pot aixecar-ne el secret
ESCOLTES · El CNI pot punxar un telèfon durant sis mesos amb permís judicial
Xavier Miró
BARCELONA

F

Revisió dels mòbils dels diputats

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

Meritxell Batet ha convocat
per avui els diputats independentistes que haurien estat
espiats amb el programa Pegasus per valorar la possibilitat de fer proves als seus telèfons mòbils i comprovar si
realment han estat intervinguts. Fonts parlamentàries
van explicar que la trobada
es farà a dos quarts de dotze
del matí. Batet responia amb
aquesta convocatòria a la petició que li van fer els diputats
de Junts, BNG, el PDeCAT,
Més País, Compromís, ERC,
EH-Bildu, la CUP i Podem,
de mantenir una reunió per
“abordar les qüestions rela-

cionades amb l’espionatge i la
intromissió a través del malware Pegasus i Candiru”.
D’altra banda, la secretària
general del Consell d’Europa,
Marija Pejcinovic, va assegurar durant el ple de l’assemblea parlamentària, i responent a preguntes de la senadora d’ERC per Tarragona
Laura Castel, que l’espionatge només es pot justificar en
el marc de la llei i per raons de
seguretat nacional o protecció de la salut, segons el Conveni Europeu de Drets Humans. Fora d’aquest marc, és
“inconcebible”, va sentenciar
en al·lusió al cas Pegasus.

inalment es constituirà la
comissió parlamentària de
secrets oficials perquè el
CNI doni explicacions als
grups parlamentaris, també a
ERC, Junts i Bildu, els dirigents
dels quals han estat víctimes de
l’espionatge per mitjà del programa informàtic Pegasus. Però ahir
mateix aquests grups exigien una
comissió d’investigació i explicacions públiques perquè les mateixes lleis estatals que emparen el
secret de les activitats d’espionatge del CNI emparen el secret de les
informacions conegudes a la comissió del Congrés.
Una de les particularitats de la
llei de secrets oficials espanyola és
que no estableix cap termini perquè es desclassifiquin els informes
elaborats pels serveis d’intel·ligència. Tenint en compte que és una
llei franquista aprovada el 5 d’abril
del 1968 que només es va modificar l’octubre del 1978 com un dels
pactes de la Transició, manté en
secret, per exemple, documentació de la Guerra Civil i el franquisme, de la venda d’armes a la dictadura xilena de Pinochet, de la
Transició i el cop d’estat del 23-F
del 1981 o de la guerra bruta dels
GAL i contra ETA.
Ni tan sols s’ha modificat el blindatge absolut i permanent dels documents que l’article 3 de la llei
franquista classifica entre material “secret” o “reservat” sense incloure-hi cap modalitat més flexible. La llei declara “matèries classificades els afers, actes, documents, informacions, dades i objectes el coneixement dels quals
per persones no autoritzades pugui danyar o posar en risc la seguretat i defensa de l’Estat”. I és el
Consell de Ministres qui els pot
classificar com a secret oficial i
també és l’únic que els pot desclas-

L’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, sortint de la comissió de secrets oficials,
el 2018, acompanyat de l’expresidenta del Congrés Ana Pastor ■ EFE

sificar. De fet, la reforma legal del
78 mantenia la mateixa potestat
de classificació que té el govern espanyol a la Junta de Caps de l’Estat
Major militar. El Congrés i el Senat
són els únics que tenen dret a conèixer la informació però sempre
“en sessions secretes” el contingut
de les quals no poden revelar els
parlamentaris que hi prenen part
–la posterior llei reguladora del
CNI que, el 2002, substituïa l’anterior Cesid, només l’obliga a donar
comptes al Congrés i no al Senat.
Aquesta llei reguladora del CNI
el fa responsable “de facilitar al
president del govern i al govern de
la nació les informacions, anàlisis,
estudis o propostes que permetin
prevenir i evitar qualsevol perill,
amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial
d’Espanya, els interessos nacionals i l’estabilitat de l’estat de dret
i les seves institucions”. La llei del

CNI estableix que els parlamentaris de la comissió del Congrés hauran de guardar secret sobre la informació que rebin i no podran disposar de cap còpia de document. A
més, els parlamentaris no tenen
dret a conèixer les fonts i mitjans
que utilitzen els agents secrets del
centre d’intel·ligència.
Una llei orgànica regula el control judicial previ de les activitats
del CNI. Com seria el cas de l’espionatge als càrrecs públics independentistes catalans i bascos, aquesta llei orgànica obliga que un magistrat del Tribunal Suprem autoritzi l’entrada en domicilis particulars així com l’escolta de converses
privades. El director del CNI ha
d’especificar les mesures que sol·licita al magistrat, els fets i objectius
que ho justifiquen, així com la durada –en el cas d’escoltes telefòniques, pot ser de tres mesos prorrogables fins als sis. ■

|

6 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 27 D’ABRIL DEL 2022

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

El govern congela la taula de
negociació pel ‘Catalangate’

a Referma que reduirà al màxim les relacions amb La Moncloa fins que s’aclareixin els fets i li exigeix
veure els contractes del CNI amb NSO a Ho portarà a totes les instàncies estatals i internacionals
Òscar Palau
BARCELONA

Ja s’havia apuntat entre línies en els últims dies, però per si de cas ahir ho va
dir sense embuts la portaveu del govern, Patrícia
Plaja: la taula de negociació sobre l’amnistia i l’autodeterminació, que de fet
no es reuneix en públic des
del 15 de setembre i estava
pendent de fixar una nova
data, ha quedat “aparcada” sine die. Com a mínim,
fins que l’executiu estatal
no doni explicacions i destitueixi els responsables
del cas Catalangate d’espionatge a independentistes, com a primer pas per
poder restaurar una confiança que ha quedat “absolutament
malmesa”.
“Hi ha una crisi sense precedents i no es dona cap de
les condicions perquè es
pugui celebrar”, raonava
Plaja, que insistia que el
govern manté l’aposta pel
diàleg per solucionar el
conflicte polític, però que
ara “hi ha una urgència i
s’ha de resoldre abans”.
“No n’hi ha prou a omplirse la boca amb diàleg, perquè no pot ser buit, ha de
venir acompanyat d’explicacions clares i convincents”, concloïa.
De fet, el consell executiu d’ahir va refermar que
mentre no es “desclassifiquin” i s’investiguin els
fets “amb garanties” per
aclarir-ne “fins a l’últim
detall”, i “s’assumeixin
responsabilitats” en forma de dimissions de qui va
impulsar i/o avalar l’espionatge (Plaja es va resistir a
demanar cap cap en concret), es reduiran a la mínima expressió les relacions entre els executius,
almenys al més alt nivell.
Així, s’acotaran només a
allò que sigui imprescindible per donar seguiment al
mateix Catalangate o per
qüestions tècniques que
es considerin inajornables, per a la qual cosa es
donarà un cert marge
d’actuació a cada departament perquè ho decideixi.
Plaja retreia al presi-

Després de dos anys de pandèmia, el consell executiu va recuperar ahir la taula rodona de l’època republicana ■ R. MORENO

dent espanyol, Pedro Sánchez, que vuit dies després
d’esclatar el cas encara no
hagi sortit a donar la cara
en públic, i exigia “explicacions oficials” al més aviat
possible, ja que tot el que
s’ha justificat fins ara és
“del tot insuficient”. Per
això, espera que es pugui
produir al llarg dels propers dies una “conversa directa” entre ell i el president Pere Aragonès, en la
qual ja estan treballant de
fet els respectius gabinets.
“Els primers interessats a
explicar-se haurien de ser
els mateixos responsables
del govern espanyol. Totes
les informacions que van
sortint no fan més que demostrar que s’està posant
en risc una vegada més la
imatge de la democràcia
espanyola”, etzibava. En
aquest sentit, constatava
que el govern no té més informació extra que la que
ha aparegut en alguns mitjans, com El País ahir, que
citant fonts del CNI adme-

Les frases

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

“Només hi haurà les
relacions polítiques
mínimes fins que hi
hagi una explicació
vàlida. La pilota no és
a la nostra teulada”

“S’ha de saber què
ha passat, qui ho ha
ordenat i qui ho ha
permès. Han de plegar
els responsables”

“Davant una
vulneració de drets
humans, no hi ha
secrets d’estat que
valguin”

PORTAVEU DEL GOVERN

PORTAVEU DE JXCAT

Patrícia Plaja

Josep Rius

El ple votarà avui presentar una denúncia al jutjat

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

La mesa del Parlament va
acordar ahir per unanimitat
que el ple d’avui voti presentar una denúncia al jutjat en
defensa dels diputats i exdiputats independentistes
afectats per l’espionatge. La
demanda serà genèrica i s’ha
impulsat d’acord amb la recomanació dels serveis jurídics, a qui es va encomanar
estudiar com el Parlament
podia donar suport als afectats per l’afer Pegasus.
La votació es durà a terme
a l’inici de la sessió parlamen-

tària, després que es llegeixi
la declaració acordada la setmana passada per la junta de
portaveus, de la qual els socialistes s’han desmarcat,
malgrat estar d’acord a portar al ple la interposició d’una
denúncia. El text, signat per
ERC, Junts, la CUP i els comuns, exigeix al govern espanyol investigar l’espionatge
contra figures de l’independentisme i que “assumeixi
les responsabilitats en tots
els àmbits necessaris”.
Ahir al Parlament, el por-

taveu de JxCat, Josep Rius,
va demanar a ERC i la CUP
que no donin suport a “cap
iniciativa del govern espanyol” mentre no hi hagi explicacions i dimissions, i va advertir que “davant la vulneració de drets no hi ha secrets
d’estat que valguin”. Per la seva banda, la presidenta d’En
Comú Podem al Parlament,
Jéssica Albiach, va garantir el
suport de la seva formació a
“totes les accions polítiques
que vagin encaminades a conèixer la veritat”.

tia alguns espionatges “individualitzats” i permesos
pel jutge. “Així l’Estat dona per bo que el fi d’erradicar l’independentisme
justifica els mitjans?”, valorava Plaja, que denunciava “mètodes foscos” i
recordava que les autoritzacions judicials han de
ser “motivades i justificades”. “En una democràcia,
el «todo por la patria» no
hauria de ser prou justificació perquè un jutge autoritzi vulnerar tants
drets fonamentals”, cloïa.
Llei franquista
En la mateixa línia, entre
els acords del govern ahir hi
ha la petició perquè s’aixequi el secret de les actuacions relacionades amb
l’escàndol, i de manera expressa que el Consell de Ministres doni accés als contractes entre el CNI (o qualsevol altra agència estatal) i
l’empresa NSO Group (o
anàlogues), proveïdora del
programa Pegasus, amb
què s’hauria executat l’espionatge a almenys 65 líders polítics i activistes independentistes. Així mateix, l’executiu català exigirà a l’estatal la reforma de la
llei de secrets oficials –que
data del 1968, en ple franquisme, però regula encara
avui el funcionament del
CNI– i la derogació de la llei
del 2019 coneguda com a
“cop de decret digital”, que
li permet intervenir comunicacions electròniques
sense autorització judicial.
El govern dona suport
també a la creació d’una
comissió d’investigació específica al Congrés, i a totes les mesures anàlogues
que es plantegin en l’àmbit
institucional, i assegura
que durà la vulneració de
drets fonamentals a totes
les instàncies estatals i internacionals que pugui, si
bé encara no va concretar
quines ni quan. A més, ha
posat el cas en mans de
l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades perquè
emprengui les accions
oportunes, ja que entén
constatada una “bretxa de
seguretat” que afecta dispositius corporatius de la
Generalitat. En la mateixa
línia, s’ha encarregat al gabinet jurídic l’estudi i impuls de les actuacions judicials i policials que calguin,
inclosa la petició d’indemnitzacions als afectats per
danys i perjudicis. Així,
s’oferirà assistència jurídica als espiats que siguin o
hagin estat servidors públics, i “l’acompanyament
necessari” a la resta. ■
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El Parlament homenatja les
víctimes del franquisme
a La presidenta, Laura Borràs, va advertir que a l’Estat espanyol encara hi ha moviments que no

s’oposen a les ideologies de la dictadura i va convidar a recuperar la “memòria històrica pròpia”
Clara Ribas
BARCELONA

El Parlament de Catalunya
va retre homenatge ahir a
les víctimes del franquisme en un acte que, segons
va anunciar la presidenta,
Laura Borràs, representa
el compromís de la cambra
amb l’Associació pro Memòria als Immolats per la
Llibertat a Catalunya i a totes les víctimes de la dictadura franquista. “Aquest
és un exercici de recuperació de la memòria pròpia,
no la imposada”, va advertir Borràs. L’acte es va portar a terme al pati de la biblioteca del Parlament, va
començar amb una ofrena
a l’escultura Pietat, de Fer-

163465-1257934L

La frase

—————————————————————————————————

“En moments tan
complexos, actes
com aquest són
un toc d’atenció
generalitzat”
Laura Borràs

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

ran Ventura Batlló, i va
continuar amb la interpretació, a càrrec de Sara Congost, de Las morillas de
Jaén, una peça que va recuperar Federico García
Lorca, a qui Borràs va recordar com una de les primeres víctimes del franquisme.
Davant d’una represen-

Els assistents a l’acte d’homenatge, amb Laura Borras, ahir al Parlament ■ C.R.

tació de tots els grups parlamentaris, i també de representants de la fundació, la presidenta de la
cambra catalana va insistir a dir que les generacions actuals no han viscut
res semblant a la Guerra
Civil espanyola ni als 40
anys de dictadura; per això, va dir: “Recuperar la
memòria històrica és la millor manera per no incórrer
en els mateixos errors del
passat.” “En moments tan
complexos, l’acte és un toc
d’atenció generalitzat”, va
continuar la presidenta de
la cambra catalana, que va
advertir que el millor homenatge possible que es
pot fer als que van suportar
el franquisme és evitar que
pugui tornar un règim similar al de la dictadura. En
aquest sentit, ha recordat
que a l’Estat espanyol hi ha
moviments que no s’oposen a les ideologies que es
defensaven en aquells moments i que busquen la negació de la història i imposar un pensament únic, i va
dir: “Són ideologies contra
les quals cap societat està
plenament vacunada”, va
avisar. ■
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El TSJC revisa la condemna
de cinc anys a Marcel Vivet

a El tribunal valora en paral·lel el cas d’Adrià Catasús, acusat pel mateix mosso per uns fets idèntics
als de l’activista badaloní a Desenes de persones tornen a mostrar el seu suport a Vivet

El jove activista Marcel Vivet, al centre de la imatge, acompanyat d’Adrià Catasús, amb samarreta blanca ■ ACN

Sara Muñoz
BARCELONA

Per segon cop, el judici
contra l’activista independentista Marcel Vivet ha
quedat vist per a sentència. Ara fa deu mesos, el jove badaloní, convertit en
un símbol de la repressió
contra l’independentisme, va ser condemnat per
l’Audiència de Barcelona a
cinc anys de presó: dos
anys per un delicte de
desordres públics i tres
anys i un dia per atemp-

tat contra un agent de l’autoritat. Una condemna basada, segons es recull en la
sentència, en la veracitat
que s’atorga al testimoni
del mosso d’esquadra que
l’acusa d’haver-lo agredit
al canell amb el pal d’una
bandera durant la manifestació contra el sindicat
Jusapol, el setembre del
2018.
El cas Vivet, però, encara té recorregut. Ahir, la
jutgessa va tornar a pronunciar el “vist per a sentència”. I és que el Tribu-
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“Fa molt de temps
que l’Estat espanyol
lliura una guerra
contra el poble i el
govern autonòmic no
fa absolutament res
per defensar-nos”

“El feixisme espanyol
organitzat dins el cos
dels Mossos
d’Esquadra és qui ens
ha volgut ficar en
aquest malson a
l’Adrià i a mi”

“Hem vingut a
combatre una
sentència injusta que
en el fons sabem que
té un rerefons polític”

nal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va celebrar una vista oral per revisar la sentència contra
Vivet, un cop ha estat ac-

ceptada la prova documental que la defensa de
l’activista badaloní va
aportar en el recurs
d’apel·lació. Quina és

aquesta prova? Es tracta
de la minuta policíaca del
cas contra Adrià Catasús,
un altre jove que està acusat pel mateix agent dels

Marcel Vivet

ACTIVISTA CONDEMNAT

Mossos, amb TIP 18784,
pels mateixos fets i per
una lesió idèntica. El judici contra Catasús està
previst per al 31 de maig.
S’enfronta a una pena de
vuit anys de presó.
La vista d’ahir va tenir
una durada de 45 minuts,
en què es van sentir els arguments dels advocats de
les dues parts, seguides
per Vivet des del banc dels
acusats. La defensa de l’activista insisteix que el
mosso lesionat no va identificar clarament el suposat agressor i que el vídeo
aportat mostra Vivet
“amb un pal de bandera
però actitud pacífica”.
També posa l’èmfasi en el
fet que el mosso denunciant hagi implicat dues
persones en un fet idèntic.
Per la seva banda, l’advocat del policia –el denunciant va renunciar
que el defensés un lletrat
de la Generalitat– va insistir que el seu client es refereix a “fets diferents”
quan acusa els dos independentistes. Mentre a la
sala civil i penal del TSJC
s’hi celebrava la vista, desenes de persones es concentraven a les portes del
tribunal per mostrar el
seu suport a Vivet. Entre
aquestes hi havia el president d’Òmnium, Xavier
Antich; la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie;
representants de les tres
forces independentistes al
Parlament, i regidors badalonins de Guanyem Badalona en Comú i Junts.
El cas de Marcel Vivet és
un dels més significatius
pel paper que hi ha tingut
el govern català. Primer va
demanar per a ell 4 anys i 9
mesos de presó, després
va sol·licitar una rebaixa
de la pena i finalment la
Generalitat va ser expulsada del procediment. ■

Un guàrdia civil, condemnat per
haver amenaçat Marta Torrecillas
J. Panyella
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha condemnat dos homes,
Alberto Romero i Joel Marín, a pagar 450 euros per
un delicte d’amenaces de
caràcter lleu a Marta Torrecillas. Un dels condemnats,
Alberto Romero, és agent
de la Guàrdia Civil.

Torrecillas és la dona a
qui un agent de la Policía
Nacional va lesionar els dits
d’una mà l’1-O en una escola de Barcelona. A la sentència el tribunal absol els
altres dos acusats en la causa i considera que en cap
cas hi va haver delicte d’odi
perquè Torrecillas no pertany a un grup minoritari
objecte de protecció. Arran

de la difusió pública de la
denúncia de Marta Torrecilla per l’agressió policial rebuda en l’actuació de la Policía Nacional a l’IES Pau
Claris de Barcelona l’1 d’octubre, les seves dades personals van ser publicades a
internet amb missatges
que incitaven a l’assetjament. De resultes d’això,
Torrecillas va ser víctima

d’una campanya d’assetjament i escarni i va rebre
més de 7.800 missatges de
WhatsApp, 315 trucades i
791 SMS, a més de ser inclosa en 16 xats contra la
seva voluntat. En la resolució, l’Audiència constata
que les expressions dels
acusats són criticables però que són atacs dirigits individualment a la noia. ■

Marta Torrecillas, el 7 de març passat, quan es va celebrar
el judici a Barcelona ■ J. RAMOS

