
EUROPA PRESSBARCELONA

■ El president de la Generalitat,
Quim Torra, va assegurar ahir que
si la setmana que ve veu el Rei a Tar -
ragona amb motiu de la inaugura-
ció dels Jocs del Mediterrani li de-
manarà que es disculpi pel discurs
que va fer el passat  d'octubre, en
plena crisi política a Catalunya.

En declaracions als periodistes
després de reunir-se amb l'arque-
bisbe de la Seu d'Urgell, Joan Enric
Vives, Torra ha assegurat que
aquest serà el seu plantejament si
coincideix amb el monarca en
aquest esdeveniment o més enda-
vant.

«Si la reunió es produeix, no tin-
gui cap dubte que li plantejaré la
gravíssima situació política que viu
el país, li diré que hi ha presos po-
lítics i exiliats, que el dret a l'auto-
determinació de Catalunya està
criminalitzat i li demanaré que de-
mani disculpes al poble de Cata-
lunya per un discurs que no s'hau-
ria d'haver produït mai», va co-
mentar Torra. D'aquesta forma,
s'ha referit al discurs pronunciat
pel Rei el  d'octubre, en el qual Fe-
lip VI va denunciar «l'inacceptable
intent d'apropiació de les institu-
cions històriques de Catalunya»
per part de «determinades autori-
tats» que «han pretès fer fallida la
unitat d'Espanya i la sobirania na-
cional», va dir llavors. Preguntat
per si l'expresident Carles Puigde-
mont li ha demanat que no es reu-
neixi amb el Rei, ha assegurat: «Tot
això són rumors. Ja veurem la set-
mana que ve», i va insistir a denun-
ciar que, al seu entendre, el monar-
ca va actuar a l'octubre sense
comptar amb una «gran part» dels

catalans. Torra es va desplaçar ahir
a la Seu d'Urgell per participar en
la a Trobada Empresarial del Pi-
rineu.

Polèmica proposta de l’ANC
L'ANC va anunciar ahir que està es-
tudiant els detalls d'una pròxima
campanya a favor d'una economia
«no subjecta a pressions políti-
ques, a boicot ni a comportaments
lobbistes característics d'un model
econòmic, l'espanyol, que volem
deixar enrere».

En el seu compte oficial a Twit-
ter, l'ANC va explicar que està co-
mençant a estudiar diferents cam-
panyes, «també en l'àmbit econò-

mic, per potenciar una economia
oberta i lliure, despolititzada».

«Les llistes i els boicot els patim
la societat catalana i els creen els
poders politicoeconòmics de l'Es-
tat espanyol», va denunciar l'entitat
sobiranista. Els tuits de l'ANC arri-
ben després d'haver rebut críti-
ques, des dels grups de l'oposició
al Parlament, arran d'una informa-
ció de l'Avantguarda en la qual
s'anunciava que l'entitat crearà una
llista d'empreses afins a la «repú-
blica» catalana per afavorir-les i or-
ganitzarà una campanya per debi-
litar les companyies de l'Ibex . 

El portaveu adjunt de Ciutadans
al Parlament, Fernando de Pára-

mo, va acusar l'ANC de voler fer
una llista d'empreses que «porten
o no el llaç groc» i va remarcar:
«Mentre Ciutadans proposa que
tornin les empreses que se'n van
anar per culpa del procés, altres
proposen fer llistes de bones i ma-
les empreses». Preguntada en roda
de premsa sobre una possible llista
d'empreses afins a l'independen-
tisme, la diputada de Catalunya en
Comú-Podem al Parlament Susan-
na Segovia va opinar que es tracta-
ria d'«una etiqueta per dir si estàs a
favor o en contra de la república».
«El compromís de les empreses ha
d'estar a millorar les condicions de
treball», va indicar. 

Torra diu que si veu el Rei demanarà
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■ El sindicat de comandaments
dels Mossos d'Esquadra (SICME)
va denunciar ahir que no existeix
«cap raó objectiva ni professio-
nal» que fonamenti la «destitució
premeditada» del comissari Fer -
ran López, a qui creuen que el Go-
vern català no va tractar amb el
«respecte i consideració» deguts.

En un comunicat, el SICME va
denunciar també la «greu anoma-
lia sense precedents» que suposa
que el cos policial no tingui ara un
cap policial, ja que la Conselleria
d'Interior ha acordat, després
d'acceptar la renúncia de López,
obrir una fase per estudiar si re-
modela la direcció sense nome-
nar un substitut, per la qual cosa
el màxim responsable és el direc-
tor polític de la policia.

El conseller d'Interior, Miquel
Buch, va acceptar ahir la renúncia
que López li va plantejar en la pri-
mera reunió que van mantenir, el
passat  de juny, i va comunicar al
comissari que les pròximes set-
manes li anunciaran el seu nou
destí als Mossos d'Esquadra. 

Comandaments
de Mossos no
veuen motius 
per a la destitució 
de López

El president de la Generalitat, Quim Torra, a la Seu d’Urgell. EFE
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■ El vicepresident del Govern i
conseller d'Economia, Pere Ara-
gonès, es va reunir en els últims
dies amb representants de tots els
partits catalans amb presència al
Parlament, van explicar a Europa
Press fonts coneixedores. Ciuta-
dans sí que va acceptar reunir-se
amb el conseller (ho va fer dime-
cres), mentre que divendres de la
setmana passada va rebutjar fer-
ho amb el president Quim Torra a
la Generalitat per la pancarta a fa-
vor dels presos. 

Aragonès es reuneix
amb tots els grups
incloent-hi Cs per
abordar la legislatura
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■Eduard Pujol va advertir que les
llistes municipals del Partit De-
mòcrata sota les sigles de JxCat
han de ser «transversals» amb
l'objectiu de «sumar i sumar». Així
es va expressar el portaveu adjunt
del grup parlamentari en una
roda de premsa al Parlament, ahir
al matí, on va asseverar que JxCat
«és molt més» que el PDeCAT,
perquè va més enllà d'un sol par-
tit. 

Eduard Pujol avisa el
PDeCAT: «Les llistes 
de JxCat han de
ser transversals»
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■El president del Parlament, Ro-
ger Torrent, va presentar ahir una
denúncia contra el jutge Pablo
Llarena i tres magistrats més del
Tribunal Suprem, als qui acusa
d'un «delicte de detenció il·legal»
de diputats sobiranistes i de «pre-
varicació judicial».

En el seu escrit, dirigit a la Sala
Segona del Suprem i que consta
de  pàgines, Torrent recorda

que la Mesa del Parlament va
acordar el passat  d'abril em-
prendre accions legals per l'actua-
ció dels jutges en la causa oberta
pel procés sobiranista, en inter-
pretar que s'ha «impedit el nor-
mal funcionament» de la cambra
catalana.

La denúncia al·ludeix als in-
tents frustrats d'investir com a
president de la Generalitat primer
Carles Puigdemont -fugit a Bèlgi-
ca i actualment a Berlín, pendent
de saber si la justícia alemanya
l'extradeix a Espanya- i després
Jordi Sànchez i Jordi Turull, que es
troben en situació de presó pre-
ventiva.

Segons s'exposa en la denún-

cia, elaborada pels serveis jurídics
del Parlament, s'ha comès un «de-
licte de detenció il·legal» en veu-
re's privats de llibertat els diputats
citats en l'escrit «sense que la llei
ho permeti i sense mediar causa
per delicte».

«Detenció il·legal»
Fins i tot si hagués intervingut
«causa per delicte», subratlla el
text, hauria de considerar-se «de-
tenció il·legal» el fet d'acordar,
practicar o prolongar «qualsevol
privació de llibertat d'un detingut,
pres o sentenciat, amb violació
dels terminis o altres garanties
constitucionals o legals».

En aquest cas, al·lega Torrent,

la consumació del delicte s'hauria
produït «no només en un primer
moment, amb l'omissió d'acordar
la llibertat immediata dels presos
una vegada aquests van adquirir
la condició de diputats, sinó tam-
bé posteriorment al confirmar-se
la presó preventiva, desestimant
les peticions de llibertat efectua-
des per les defenses dels proces-
sats».

Una vegada elegits com a dipu-
tats del Parlament a les eleccions
del  de desembre passat, els in-
vestigats haurien d'haver estat po-
sats «immediatament» en lliber-
tat, raona Torrent, però això no es
va produir, i «la privació de lliber-
tat va esdevenir il·legal».

Torrent denuncia Llarena per «detenció
il·legal» de diputats i prevaricació
El president del Parlament
entén que el Suprem 
ha impedit «el normal
funcionament de la Cambra»


