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El jutge ordena a les operadores 
bloquejar les webs de l’1-O

xar que no podien accedir a aques-
ta pàgina web del referèndum i de-
manaven explicacions a les seves 
operadores de telefonia i d’inter-
net espanyoles. Només Movistar i 
Vodafone responien als seus cli-
ents des del seus comptes oficials 
de Twitter, i admetien que havien 
bloquejat l’accés a la pàgina “per 
ordre judicial”.  

Movistar, Vodafone i Orange 
El Govern ahir només tenia cons-
tància directa d’aquestes dues ope-
radores perquè s’havien posat en 
contacte amb ells, però segons ha 
pogut saber l’ARA Orange també 
havia rebut l’ordre i ahir ja l’aplica-
va. Malgrat això, molts usuaris 
d’aquestes operadores encara podi-
en accedir a les adreces afectades 
perquè aquesta mena de bloquejos 
poden tardar fins a 24 hores a esten-
dre’s a tota la xarxa. 

Quan algú intenta entrar a qual-
sevol de les pàgines censurades, li 

apareix a la pantalla un missatge de 
la Guàrdia Civil: “Aquest domini ha 
sigut intervingut i es troba a dispo-
sició de l’autoritat judicial”, en cas-
tellà i en anglès. El missatge apa-
reix a tots els dominis amb .cat, 
tant si s’hi vol accedir des de l’Estat 
com des de l’estranger, perquè 
aquestes pàgines sí que estan sota 
el poder del jutge, però en el cas de 
ref1oct.eu no. Aquest domini no-
més té l’accés bloquejat a l’Estat 
per, almenys, les tres grans opera-
dores de telefonia i d’internet, pe-
rò des de qualsevol altre país s’hi 
pot accedir sense problemes. Per a 
totes aquelles persones que es tro-
bin el missatge de la Guàrdia Civil 
quan vulguin entrar a les webs pro-
hibides, el mateix president de la 
Generalitat va piular instruccions 
de poder burlar el bloqueig: fent 
servir un proxy. 

El titular del jutjat número 13 de 
Barcelona és Juan Antonio Ramí-
rez, el jutge que el 3 de març va en-
carregar a la Guàrdia Civil la tasca 
de policia judicial en la causa ober-
ta arran de les conferències de 
l’exsenador d’ERC Santiago Vidal, 
que va revelar que el Govern tenia 
una partida camuflada de 400 mi-
lions per al referèndum de l’1 d’oc-
tubre i crear estructures d’Estat. 

Les planxes de la impremta 
La Guàrdia Civil també va actuar 
ahir intervenint les planxes desti-
nades a elaborar els cartells institu-
cionals de suport al referèndum de 
l’1-O, en un escorcoll a l’empresa 
Zukoy de Sant Adrià de Besòs. Se-
gons una nota del ministeri d’Inte-
rior, la intervenció és la continua-
ció de les que es van dur a terme di-
vendres a Badalona, l’Hospitalet i 
Sant Feliu de Llobregat seguint la 
instrucció de la fiscalia del TSJC. A 
banda de les matrius per elaborar 
els cartells, van intervenir-hi la 
planxa “destinada a fer difusió del 
sí”. Segons paraules del ministeri, 
aquestes planxes serveixen tant per 
elaborar “propaganda institucional 
destinada a fer difusió del referèn-
dum” com per difondre l’opció del 
sí. El govern espanyol ha acompa-
nyat el comunicat d’un vídeo en què 
es poden veure les planxes inter-
vingudes. L’operació policial conti-
nua oberta.e

Cada cop que algú intenta accedir a una de les nombroses pàgines web prohibides pel 
jutge apareix un missatge de la Guàrdia Civil. RUTH MARIGOT

Intervenen planxes d’una impremta per fer cartells

El jutjat d’instrucció número 13 de 
Barcelona va demanar divendres a 
les operadores de telecomunicaci-
ons que bloquegessin l’accés a di-
verses webs institucionals relacio-
nades amb el referèndum de l’1-O 
en el termini de 24 hores. En con-
cret, sol·licitava de manera molt ur-
gent que impedissin l’accés als do-
minis ref1oct.cat, ref1oct.eu, refe-
rendum.es, referendum.cat, referen-
dumoctubre1.com, referendum.ws, 
referendumoctubre1.cat, referendu-
moct1.cat, 1octreferendum.cat i ga-
ranties.cat, segons figura en l’ordre 
enviada i a la qual va tenir accés Eu-
ropa Press. 

De tots aquests dominis, el de 
ref1oct.eu es creia el més segur 
perquè en teoria està allotjat en al-
gun servidor de fora de l’Estat, pe-
rò ahir alguns usuaris es van quei-
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Milers de bascos surten en defensa del referèndum català
José Antonio Suso. D’EH Bildu hi 
havia els seus líders, encapçalats 
per Arnaldo Otegi, i també els secre-
taris generals dels sindicats nacio-
nalistes ELA (Txiki Muñoz) i LAB 
(Garbiñe Aranburu). No hi havia 
cap representant del govern basc, ni 
tampoc de Podem.  

Atutxa va dir que havien anat a la 
manifestació perquè “el poble cata-
là té dret a decidir en llibertat quin 
vol que sigui el seu futur i, per des-
comptat, les institucions catalanes 
estan legitimades a cridar el seu po-
ble a un referèndum”. Per part d’EH 
Bildu, la parlamentària Jasone 
Agirre va declarar que volien de-
nunciar “ l’actitud antidemocràtica 
de l’estat espanyol, que persegueix 
els representants catalans”.e

Milers de manifestants van omplir ahir els carrers 
del centre de Bilbao. VINCENT WEST/REUTERS

Milers de persones es van manifes-
tar ahir a Bilbao en suport al refe-
rèndum català. En una marxa amb 
destacats dirigents d’EH Bildu i del 
PNB, els participants van defensar 
el “dret a decidir del poble català” i 
van lamentar l’actitud del govern 
espanyol. A la manifestació, convo-
cada per la iniciativa basca pro dret 
a decidir Gure Esku Dago, hi havia 
nombrosos dirigents del PNB. Tot 
i que aquest partit no havia cridat 
els afiliats a participar-hi, hi va en-
viar una delegació encapçalada pels 
tres presidents provincials del par-
tit: Itxaso Atutxa, Joseba Egibar i 
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El periodista Vicent Sanchis, 
director de TV3. PERE VIRGILI

TV3 i Catalunya 
Ràdio emeten  

el segon anunci 
oficial del Govern

La Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) va ordenar 
ahir a TV3 i Catalunya Ràdio emetre 
el nou anunci institucional del refe-
rèndum  –amb instruccions per anar 
a votar–, malgrat les notificiacions 
del Tribunal Constitucional adver-
tint-los de les conseqüències, fins i 
tot penals, de fer-ho. Divendres, 
quan el Govern va fer públic el segon 
anunci institucional, TV3 el va eme-
tre com una notícia dins el Teleno-
tícies –que està emparat per la lliber-
tat d’informació–, perquè la CCMA 
encara no havia decidit si ho faria 
també dins els blocs publicitaris. 

Els directors de TV3, Vicent 
Sanchis, i de Catalunya Ràdio, Sa-
ül Gordillo, van ser uns dels pri-
mers que van rebre una notificació 
del TC per haver emès el primer 
dels anuncis institucionals, en el 
qual es mostraven unes vies de tren 
que es bifurcaven i es recordava 
que els catalans sempre han tingut 
dret a decidir el seu futur. Després 
de rebre-la, l’endemà tant la ràdio 
com la televisió públiques van dei-
xar d’emetre’l. Ahir, però, amb el 
segon anunci la CCMA va desafiar 
la prohibició.  

Protegir els treballadors 
Divendres al vespre es va reunir la 
comissió de control de la CCMA, i 
llavors encara no havia pres una de-
cisió definitiva sobre l’emissió del 
nou anunci institucional. Els seus 
responsables, però, ja van remarcar 
que, si s’acabava emetent, la possi-
ble responsabilitat als tribunals se-
ria únicament dels directors: Vi-
cent Sanchis, Saül Gordillo i Núria 
Llorach. L’objectiu, segons explica-
ven fonts consultades per l’ARA, 
era no posar en perill els treballa-
dors. Llorach també va afirmar a la 
comissió de control que els mitjans 
públics seguirien informant del re-
ferèndum amb normalitat.e
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‘Proxy’  
Puigdemont 
torna a 
difondre una 
drecera per 
burlar el 
bloqueig


