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fer-ho. El govern espanyol, de mo-
ment, havia optat per esperar la de-
cisió del president de la Generalitat, 
però l’havia avisat, per boca de la mi-
nistra de Justícia, Dolores Delgado, 
de possibles sancions si incomplia el 
mandat. La resolució de la JEC obre 
ara un nou estadi en el procediment, 
i podria ser la mateixa institució 
electoral qui instés la Fiscalia a actu-
ar. El ministeri públic s’havia abstin-
gut d’iniciar cap procediment men-
tre la via administrativa estigués 
oberta, però ja ha actuat en altres 
ocasions per casos similars, com 
quan va iniciar un procediment pe-
nal contra l’alcaldessa de Berga, 
Montse Venturós, ara inhabilitada, 
per haver-se negat a retirar l’estela-
da de la façana de l’Ajuntament.  

Ahir les fonts de l’entorn del pre-
sident afirmaven que la decisió es 
prendrà avui, un cop s’acabi el termi-
ni de 24 hores que ha donat l’orga-
nisme electoral, iinforma Núria Orri-
ols. Prèviament també es produirà la 
reunió ordinària del consell execu-
tiu, en què el president té previst 
abordar aquesta qüestió amb tots els 
consellers. Fonts governamentals 
no preveuen que Torra retiri els lla-
ços de la façana de la Generalitat, en-
cara que s’arrisqui a conseqüències 
penals. De fet, dijous passat ja va 
prendre aquesta decisió, tot i que 

Cs denuncia la CCMA per 
la manifestació de Madrid

cadena en aquella franja, va infor-
mar el canal posteriorment. 

De nou, el 2017 la Junta Electoral 
de Barcelona també va sancionar la 
CCMA per la cobertura de la mani-
festació independentista a Brus-
sel·les i un concert per l’alliberament 
dels presos polítics en campanya 
electoral, així com per dos editorials 
d’El matí de Catalunya Ràdio. Cadas-
cun d’aquests fets va derivar en una 
sanció de 1.000 euros. En el cas de la 
manifestació, TV3 es va limitar a con-
nectar-hi un minut cada mitja hora 
–les privades en van fer una cober-
tura més àmplia–. No obstant, el PP 
va denunciar que la manifestació 
ocupava 13 minuts del noticiari, la 
qual cosa havia fet reduir el temps de-
dicat als actes de campanya. La 
CCMA va recórrer aquesta sanció: 
primer davant el Suprem contra la 
decisió de la JEC d’obrir expedient 
sancionador, i després al TSJC con-
tra la multa. Tot dos recursos estan 
pendents de resolució, iinforma Al-
bert Castellví. En campanya, els mit-
jans públics han de cobrir de mane-
ra proporcional la informació de ca-
da partit segons la representació que 
tingui. A diferència de les sancions de 
la JEC el 2015 i el 2017, la protesta de 
dissabte encara no entra en el perí-
ode de campanya electoral.e 

El partit reclama una compensació als mitjans públics

Ciutadans va presentar ahir una 
nova denúncia a la Junta Electoral 
Central (JEC) contra la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA). La formació exigeix 
una compensació als mitjans pú-
blics per la cobertura que va fer 
TV3 de la manifestació contra el 
judici de l’1-O dissabte a Madrid.  

Abanderant l’exigència de neu-
tralitat a les institucions i mitjans 
públics, Cs ha marcat l’agenda po-
lítica de les últimes setmanes de la 
precampanya. En el text de la de-
núncia presentada ahir, la forma-
ció taronja considera que el desple-
gament informatiu de la protesta 
–retransmesa en directe– vulnera 
la pluralitat requerida als mitjans 
públics en període electoral. Així, 
reclama mesures a favor de les 
“candidatures perjudicades”.  
      “TV3 va fer una cobertura espe-
cial informativa consistent en una 
retransmissió en directe exclusiva 
i excloent” de la manifestació de 
dissabte, exposa el text de la de-
núncia, que recorda que dos dels 
partits que es presenten a les elec-
cions del 28 d’abril van donar su-
port a la manifestació: ERC i JxCat. 
En el mateix sentit, destaca que la 
majoria dels encausats en el judi-
ci contra el qual es protestava són 
o han estat a les llistes d’aquests 
partits. 
      D’altra banda, la formació també 
considera que el format de la re-
transmissió “comporta posar-se a 
disposició [dels partits] més enllà 
de l’estricta finalitat informativa 
neutral” i acusa els partits indepen-
dentistes d’“aprofitar la manifesta-
ció” per “reiterar i difondre el seu 
missatge electoral”. 

Precedents 
L’escrutini de la cobertura de TV3 
en període electoral per part dels 
partits constitucionalistes no és 
nova. El 2015 la CCMA ja va haver 
de complir una resolució de la JEC 
que obligava l’organisme a com-
pensar els partits que no participa-
ven en la manifestació de la Diada 
–l’any de la Meridiana–, per poder 
mantenir la cobertura prevista a 
TV3 i Catalunya Ràdio, que tenia 
lloc en plena campanya electoral de 
les autonòmiques. Els va compen-
sar amb espais a la cadena “en un 
dia festiu i amb la mateixa durada” 
–tal com havia fixat la JEC– que va 
consistir en un programa un diu-
menge a la tarda. L’especial va tenir 
una quota de pantalla de l’1,4%, “el 
pitjor resultat” de la “història” de la 
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Manifestació independentista del 16 de març a 
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Cobertura 
La protesta 
del 16 de 
març a Madrid 
no entra en el 
període de 
campanya

Sanció 
La CCMA 
també  
va rebre 
sancions de la 
JEC el 2017  
i el 2015

s’havien valorat altres vies alternati-
ves per no incomplir obertament el 
requeriment de la Junta Electoral i, 
alhora, mantenir la reivindicació de 
la llibertat dels presos polítics i exi-
liats. El que sí que s’assumeix, però, 
des de l’executiu és que si la JEC or-
dena els Mossos, com a policia judi-
cial, que s’emportin la pancarta, la 
policia catalana ho farà.  

Recurs al Suprem 
Com en l’anterior resolució, la JEC 
va recordar que l’acord és “ferm per 
la via administrativa”, i que la via de 
recurs passa pel Tribunal Suprem, 
tot i que, en la pràctica, l’emissió de 
l’informe i l’ampliació del termini 
va suposar acceptar com a recurs de 
reposició el que va enviar el presi-
dent de la Generalitat, que ara té 
dos mesos per recórrer davant l’alt 
tribunal la decisió, en una via que 
no paralitza la resolució adminis-
trativa. Paral·lelament a aquest 
procediment, el seguit de denúnci-
es contra altres institucions públi-
ques catalanes pels llaços grocs 
continua deixant resolucions de les 
juntes electorals de zona, com la 
que va emetre ahir la de Figueres, 
que va instar els consistoris de l’Alt 
Empordà i el Consell Comarcal a 
retirar estelades i símbols dels pre-
sos polítics i exiliats.e

El judici es reprèn avui amb la presència per primer cop al tribunal d’agents de la Guàrdia Civil. Set membres d’aquest cos que van 
redactar informes policials la tardor de 2017 declararan en una jornada en què també intervindran Felipe Martínez, subsecretari del 

ministeri d’Hisenda amb Montoro, i David Badal, funcionari del departament de Treball, que havien de declarar dijous.
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