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■ El Parlament defensa el text 
en què reprovava Felip VI

Després que el Tribunal Constitucional va 
impugnar la resolució amb què el Parlament de 
Catalunya va reprovar el paper de Felip VI i va 
exigir l’abolició de la monarquia, la cambra 
catalana va presentar ahir un escrit amb 
al·legacions per defensar la “plena 
constitucionalitat” del text. Els apartats de fricció 
són aquells en què el Parlament “rebutjava i 
condemnava” el posicionament del monarca 
respecte al Procés, la seva “intervenció en el 
conflicte català” i la “justificació de la violència” 
exercida pels cossos policials espanyols per 
reprimir el referèndum de l’1-O. A més, el TC havia 
desestimat la secció en què es refermava “el 
compromís amb els valors republicans” i s’optava 
per “l’abolició d’una institució caduca i 
antidemocràtica com la monarquia”. El document 
finalment aprovat va ser presentat per Catalunya 
en Comú-Podem i va comptar amb el suport de 
JxCat, ERC i l’abstenció de la CUP. 

enbreu

La Crida Nacional per la República ha decidit 
endarrerir fins al 26 de gener el congrés 
constituent, una setmana més tard del que estava 
previst. Segons van explicar fonts de la formació a 
Efe, es tracta d’un “ajornament tècnic” per allargar 
els terminis dels preparatius congressuals i per 
disposar de més temps per tenir a punt tota la 
logística i els debats que es desenvoluparan en la 
reunió. Els treballs interns de les ponències i els 
vint dies de vaga de fam que va mantenir Jordi 
Sànchez, un dels principals impulsors de la Crida, a 
la presó de Lledoners, han influït en la decisió 
d’endarrerir el congrés. Els promotors de la Crida 
faran públics aviat els textos refosos de les 
ponències política i organitzativa que s’aprovaran 
al congrés, tot i que els esborranys es van 
presentar en la convenció fundacional celebrada el 
27 d’octubre a Manresa, on es va donar el tret de 
sortida als debats congressuals. 

■ La Crida endarrereix 
el congrés constituent

PERE TORDERA

CÈLIA ATSET

Els directors de Catalunya Ràdio 
i de TV3, investigats per l’1-O

havia comparegut, en qualitat de 
testimoni, davant la Guàrdia Civil 
i el mateix jutjat d’instrucció, i ha-
via argumentat que TV3 i Catalu-
nya Ràdio havien emès la campa-
nya institucional en compliment 
d’una llei aprovada pel Parlament, 
que és la cambra de la qual depèn la 
Corporació. A més, segons ella, el 
Govern no va pagar els anuncis di-
fosos pels mitjans públics, i la 
CCMA ho va reclamar per la via in-
terna, però no per la judicial.  

Advertiments del TSJC 
Igual que Llorach, els directors de 
TV3 i de Catalunya Ràdio formen 
part de la llista de més d’un miler de 
càrrecs públics catalans que el se-
tembre de l’any passat, pocs dies 
abans de l’1-O, van rebre notificaci-
ons del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) en què se’ls 
informava personalment que el Tri-
bunal Constitucional havia anul·lat 
el decret de mesures complementà-
ries del referèndum i els advertia 
que podien incórrer en “eventuals 
responsabilitats, inclosa la penal”, 
si col·laboraven d’alguna manera en 
la preparació o l’organització de la 
consulta sobre l’autodeterminació 
de Catalunya.  

Entre altres coses, aquesta noti-
ficació indicava que TV3 i Catalu-
nya Ràdio haurien de deixar d’eme-
tre la campanya institucional del re-
ferèndum, cosa que va passar a par-
tir del dia 13 de setembre. Però en 
aquell moment la CCMA va assegu-
rar que la decisió de retirar la cam-

panya no tenia res a veure amb la re-
cepció d’aquests documents judici-
als, sinó que obeïa únicament al fet 
que el Govern només havia contrac-
tat espais publicitaris als mitjans 
públics fins al dia 12. Segons la Cor-
poració, les previsions d’emissió de 
l’anunci no es van alterar.  

Sanchis va rebre la notificació 
del TSJC precisament el dia 12 al 
migdia, però aquell vespre TV3 en-
cara va emetre l’espot per última 
vegada, i va fer-ho en un moment de 
màxima audiència, durant el des-
cans d’un partit de la Lliga de Cam-
pions entre el Barça i el Juventus 
que transmetia la televisió pública. 
A Llorach el document li va arribar 
el dia 13, i Gordillo el va rebre més 
endavant. 

A banda de Sanchis i Gordillo, el 
23 de gener també haurà de declarar 
al jutjat número 13 de Barcelona la 
directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, Maria Àngels 
Barbarà, investigada igualment per 
la seva participació en l’1-O. Així 
mateix, Llorenç Birba Font haurà 
de comparèixer com a testimoni.  

La magistrada Alejandra Gil es va 
fer càrrec de la causa de l’1-O el 28 
de novembre, poques setmanes des-
prés de la mort de l’anterior titular 
del jutjat, Juan Antonio Ramírez 
Sunyer, que havia obert el cas el fe-
brer de l’any passat arran d’una de-
núncia contra l’exjutge Santiago Vi-
dal. Les citacions fetes públiques 
ahir són el primer moviment que ha 
dut a terme la nova magistrada des 
que va assumir la causa.e

La jutge del 13 cita a declarar Sanchis i Gordillo el 23 de gener

El director de TV3, Vicent Sanchis (al centre), i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo (dreta), en una imatge 
d’arxiu al costat del director de l’Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer. RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

El director de TV3, Vicent Sanchis, 
i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordi-
llo, hauran de declarar en qualitat 
d’investigats en la causa judicial so-
bre el referèndum de l’1 d’octubre 
del 2017. La titular del jutjat d’ins-
trucció número 13 de Barcelona, 
Alejandra Gil Lima, els ha citat a de-
clarar el dia 23 de gener. Sanchis 
haurà de comparèixer al jutjat a les 
16.30 h, i Gordillo hi haurà d’anar 
mitja hora més tard.  

La citació, datada el 20 de desem-
bre, precisa que tots dos hauran de 
declarar assistits pels seus advocats, 
però no especifica exactament per 
quin motiu se’ls investiga. De totes 
maneres, una de les qüestions que 
aquest jutjat vol aclarir és si els res-
ponsables dels mitjans públics cata-
lans van incórrer en algun delicte de 
malversació de fons públics o de 
desobediència quan van emetre la 
campanya institucional del referèn-
dum de l’1-O. 

De fet, el 9 d’octubre ja va com-
parèixer en aquest mateix jutjat, 
investigada per desobediència, la 
presidenta en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), Núria Llorach, 
a qui se li van demanar explicaci-
ons sobre la difusió de l’anunci del 
referèndum als mitjans públics. 
Però Llorach es va acollir al dret de 
no declarar. Anteriorment, la mà-
xima responsable de la CCMA ja 
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