
El Govern de Pedro Sánchez es-
tudiarà el trasllat a Catalunya dels
líders independentistes empreso-
nats de manera preventiva en pre-
sons de Madrid una vegada que
acabi la instrucció del jutge del
Tribunal Suprem Pablo Llarena,
segons han informat fonts de la
Moncloa.

En la roda de premsa del Con-
sell de Ministres celebrat ahir, la
portaveu de l'Executiu, la ministra
María Isabel Celaá, afirma que «el
Govern, i suposo que també el jut-
ge Llarena, són conscients que els
presos provisionals estan a dispo-
sició del jutge instructor. Una ve-
gada han finalitzat les diligències,
ja poden ser transportats i ja estan
sota la competència d'Institu-
cions Penitenciàries».

La portaveu del Govern de Pe-
dro Sánchez ha afegit que, «per a
més seguretat» dels presos i per
«facilitat» del jutge, el criteri gene-
ral és que estiguin a prop de l'òr-
gan judicial. «És una qüestió de
comunicació entre el Govern i el
poder judicial. S'avaluarà i s'ac-
tuarà pel bé de tots», ha afegit Ce-
laá.

Fonts del ministeri de l'Interior
van confirmar a Europa Press ahir
abans del Consell de Ministres
que «no hi ha una decisió presa»
sobre el possible canvi de presó
dels líders independentistes.

Des de la Moncloa s'ha subrat-
llat al final del Consell de Minis-
tres que, quan acabin les diligèn-
cies judicials, fet previst per als
pròxims dies, «estarem en una al-
tra pantalla diferent».

Serà llavors quan s'avaluï el
«nou escenari» i quan el Govern
respondrà si accepta que es tras-
lladi a Catalunya Oriol Junqueras

i els altres vuit líders independen-
tistes.

Fonts de Moncloa insisteixen
que serà una decisió completa-
ment deslligada de l'evolució de
les relacions entre el Govern de
Pedro Sánchez i el de Quim Torra,
ja que «no hi ha factures per pa-
gar» pel suport a la investidura del
president de l'Executiu.

El president de la Generalitat,

Quim Torra, ha afirmat que «la
qüestió dels presos polítics no ha
de ser objecte de negociació». Des
de la Seu d'Urgell, on ahir diven-
dres va inaugurar la 29a Trobada
Empresarial al Pirineu i va man-
tenir una reunió amb l'arquebisbe
d'Urgell, Joan-Enric Vives, va dir
que es tracta d'un tema que re-
quereix «solucions» i del qual no
es pot obrir cap debat. 

En aquest sentit, va reblar: «Vo-
lem que es faci justícia i que no
s'escarmenti», i va voler deixar
clar que aquest no serà un aspecte
a negociar en la reunió prevista
amb el nou president del Govern
espanyol, Pedro Sánchez. 

El cap de l'executiu català tam-
bé es va referir a la seva possible
propera coincidència amb el rei
Felip VI en el marc dels Jocs Me-
diterranis de Tarragona per expli-

car que, en cas que es produeixi
una trobada entre tots dos, dema-
narà al monarca que es disculpi
pel discurs que va fer el dia 3 d'oc-
tubre passat. 

«Li plantejaré la gravíssima si-
tuació política que viu el país, que
hi ha presos polítics i exiliats, i que
el dret a l'autodeterminació de
Catalunya està criminalitzat», va
afegir el president català.

Al seu torn, el grup parlamen-
tari de JxCat va avisar que els «pre-
sos polítics» no poden ser «mone-
da de canvi» en cap negociació
amb l'Estat.

El seu portaveu adjunt, Eduard
Pujol, va apuntar ahir, divendres
al matí, que no es pot convertir en
«mercaderia política» la llibertat
dels qui haurien d'estar fora de la
presó, en una roda de premsa al
Parlament. 
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El Govern central estudiarà apropar
els presos quan acabi la instrucció
Quim Torra afirma que la situació dels empresonats no pot ser cap «objecte de negociació»
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La portaveu del Govern central, Isabel Celaá, ahir en roda de premsa després del Consell de Ministres

 Més d'un centenar de persones es van concentrar ahir divendres convoca-
des per la PAH davant l'ajuntament de Cornellà de Llobregat per denunciar que
«els desnonaments maten», i com a mostra de condol per la mort del veí del
municipi que ahir va saltar d'un desè pis quan estaven a punt de desnonar-lo
de casa seva al barri de Sant Ildefons. 

Concentració a Cornellà pel desnonat suïcida

ACN

La Fundació Princesa de Giro-
na farà l'entrega dels premis
anuals al Mas Marroch, el centre
d'esdeveniments del Celler de
Can Roca a Vilablareix (Gironès).
La fundació va fer públic ahir di-
vendres el nou emplaçament,
després que l'Ajuntament de Gi-
rona comuniqués al principi
d'any que no podrien tornar a uti-
litzar les instal·lacions de l'Audi-
tori-Palau de Congressos. 

El rei Felip VI presidirà l'acte,
que s'allunya uns quilòmetres de
Girona. De fet, el ple de l'Ajunta-
ment de Girona el va declarar per-
sona non grata l'octubre passat,
arran del discurs posterior a l'1-O.
El jugador de bàsquet Pau Gasol,
la nedadora paralímpica Teresa
Perales i el cardiòleg Valentí Fus-
ter seran els encarregats d'inau-
gurar la cerimònia de lliurament
dels premis.

Al principi d'any, l'Ajuntament
va comunicar a la Fundació Prin-
cesa de Girona que no podrien
utilitzar les instal·lacions de l'Au-
ditori-Palau de Congressos per a
la cerimònia anual de lliurament
dels premis. El motiu són unes
obres que afecten l'entorn de l'au-

ditori. Tot i això, l'alcaldessa de la
ciutat, Marta Madrenas, proposa-
rà a la fundació de l'Auditori que
no aculli més aquesta gala de pre-
mis perquè la presideix el rei Felip
VI i el ple municipal el va declarar
persona non grata l'octubre pas-
sat. Divendres la fundació va fer
públic el nou emplaçament per a
l'entrega de premis. 

Segons informen en un comu-
nicat, la gala es farà el 28 de juny a
l'espai Mas Marroch, el centre
d'esdeveniments del Can Roca a
Vilablareix. En paral·lel, la troba-
da anual de Rescatadors de Talent
es traslladarà al divendres 29 a
l'hotel Camiral de Caldes de Ma-
lavella. Els dos actes seran presi-
dits pels reis. 
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Els premis Princesa de Girona es
lliuraran fora de la ciutat «per obres»

Torra diu que si veu el rei li
plantejarà «la gravíssima
situació del país, on hi ha
presos polítics i exiliats»

JxCat ha avisat que els
«presos polítics» no poden ser
«moneda de canvi» en cap
negociació amb l'Estat

Ciutadans va registrar ahir un
escrit en el Parlament perquè el
Govern informi sobre el cost de la
reobertura de les ambaixades,
tant del pressupost de cadascuna
de les delegacions com de l'im-
port d'altres partides, entre elles
el lloguer dels locals.

El Govern ha decidit reactivar
les seves delegacions a l'exterior
en un pla d'acció internacional
que donarà prioritat a la seva ofi-
cina a Brussel·les per impulsar la
seva presència a la Unió Europea
(UE), i preveu reobrir en dues o
tres setmanes les oficines de Was-
hington, Nova York, Londres,
Roma, Berlín i Ginebra. En una se-
gona fase, la Generalitat reobrirà
l'oficina de París i Lisboa, a més
d'altres en països nòrdics.

Després de la decisió de l'exe-
cutiu català, Ciutadans ha regis-
trat un escrit dirigit al president
del Parlament, a què ha tingut ac-
cés Efe, perquè demani al Govern
que detalli el cost de la reobertura
de les delegacions a l'estranger.

Madrid ho respecta i ho vigila
D’altra banda, la portaveu del Go-
vern central, Isabel Celaá, ha as-
segurat que l'Executiu assisteix
amb «normalitat» i «respecte» a
l'anunci de la Generalitat de Ca-
talunya que potenciarà la seva de-
legació a Brussel·les i n'obrirà cinc
més en altres països, i ha avançat
que farà un seguiment de la seva
activitat. «Ho mirarem amb nor-
malitat, però evidentment el Go-
vern té procediments, com amb la
resta de les comunitats autòno-
mes, per entrar a conèixer què és
el que s'està fent en aquests punts
a l'exterior i, en això treballem», ha
remarcat.
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Cs demana al
Govern conèixer
el cost de la
reobertura de les
ambaixades

Un auditori de Vilablareix
acollirà l’acte en què, entre
d’altres, es premiarà el car-
diòleg Valentí Fuster
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