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XOC DE TRENS ELS MITJANS PÚBLICS

ACN/EFE/DdG BARCELONA

■ El Tribunal Constitucional va
requerir al director de TV, Vicent
Sanchis, que no iniciï, tramiti o in-
formi sobre cap «acord o actuació
que permeti la preparació o cele-
bració del referèndum». En la ma-
teixa notificació, l'alt tribunal li re-
corda que té el «deure» d'impedir
o paralitzar qualsevol iniciativa
que suposi «ignorar o eludir la
suspensió acordada» i l'adverteix
de possibles responsabilitats -»in-
closa la penal»- en cas de no aten-
dre el requeriment. Es tracta del
mateix avís que estan rebent altres
càrrecs catalans, com els mem-
bres del Govern, la mesa del Par-

lament, els alcaldes o alguns co-
mandaments dels Mossos d'Es-
quadra. El Constitucional fa arri-
bar així la resolució aprovada di-
jous passat de suspensió cautelar
del Decret de normes comple-
mentàries del Referèndum.

El text de l’avís del TC
«L’adverteixo del seu deure d'im-
pedir o paralitzar qualsevol inicia-
tiva que suposi ignorar o eludir la
suspensió acordada. Particular-
ment, que s'abstingui d'iniciar,
tramitar, informar i/o dictar, en
l'àmbit de les seves respectives
competències, acord o cap actua-
ció que permeti la preparació i/o

celebració del referèndum sobre
l'autodeterminació de Catalunya
(...)», resa la notificació rebuda
per Sanchis, tal com s'apreciava
ahir al web del canal /.

No afecta el dret a informar
Tot i això, el requeriment del Tri-
bunal Constitucional  no afecta el
dret a informar de la televisió so-
bre el referèndum de l’-O, segons
van precisar ahir fonts judicials a
l’ACN. En concret, la notificació fa
referència a la campanya de pu-
blicitat de la Generalitat de Cata-
lunya sobre l’ d’octubre, que ac-
tualment emeten els mitjans de
TV i Catalunya Ràdio. 

L'alt tribunal ha fet arribar una notificació a la televisió pública en què demana no «informar» de cap actuació que «permeti» l'1-
O Fonts judicials asseguren que el requeriment del Constitucional no afecta el dret a informar sinó a l’anunci del referèndum

El TC adverteix el director de TV3 que 
no ha de donar difusió al referèndum

El director de TV3, Vicent Sanchis, en una imatge d’arxiu. ACN

EFE/DdG MADRID

■Una falsa alarma per la presèn-
cia d'una furgoneta sospitosa es-
tacionada a l'entorn de la Sagrada
Família de Barcelona va obligar  a
acordonar la zona en el marc d'un
operatiu antiterrorista dels Mos-
sos que es va tancar sense deten-
cions.  L'operatiu antiterrorista,
desplegat en un radi de nou illes a
l'entorn de la Sagrada Família, va
determinar que la furgoneta sos-
pitosa i inspeccionada pels
equips dels Tedax no contenia
«material perillós».

«Fetes les comprovacions co-
rresponents es confirma una falsa
alarma. No hi ha cap detingut en
relació amb aquests fets. Gràcies
per la col·laboració», va informar

la policia autonòmica en el seu
compte oficial de Twitter.

La visualització d'una furgone-
ta sospitosa amb dos ocupants als
voltants del temple va portar al
desallotjament de la zona, que sol
registrar una alta afluència de vi-
sitants i turistes atrets per aquest
símbol icònic de Barcelona.

Es dóna el cas que el desplega-
ment de l'operatiu es va produir
coincidint amb la celebració d'un
esdeveniment a Barcelona
d'abast internacional, com és el
partit de Champions que van dis-
putar el FC Barcelona i la Juventus
de Torí. Les Rambles de Barcelona
i  Cambrils van ser objecte d'un
atac gihadista el passat  d'agost,
amb el resultat de  víctimes
mortals i més de  ferits.

Retencions i llargues cues
L'operatiu d'ahir a la nit a l'entorn
de la Sagrada Família va coincidir
amb nombroses retencions i llar-
gues cues al llarg del dia a la C-

i a l'autopista AP a causa de con-
trols antiterroristes realitzats pels
Mossos.

Durant el temps en el qual la
zona va estar acordonada, la po-
licia catalana va desallotjar tant el
temple com els comerços propers
«per garantir la feina policial» i,
segons testimonis presencials, els
carrers van entrar en un inusual
silenci. La policia va tallar al tràn-
sit els carrers Provença, Rosselló i
Sardenya i va recomanar buscar
un itinerari alternatiu a aquells
ciutadans que havien de despla-
çar-se en aquesta àrea.

Moltes persones preguntaven
als policies desplegats als carrers
què succeïa, en un escenari en el
qual regnava la tranquil·litat al
mig de la curiositat de veïns i via-
nants. La circulació del metro es
va normalitzar en poc tempts des-
prés que les línies  i  del metro
de Barcelona no s’aturessin a l'es-
tació de Sagrada Família durant
l'operatiu.

Una falsa alarma obliga a acordonar la Sagrada Família
La presència d’una furgoneta
sospitosa aparcada a l’entorn
del monument activa un
operatiu antiterrorista

Els Mossos van acordonar la Sagrada Família. QUIQUE GARCÍA/EFE
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■ Un dels fundadors de Conver-
gència i pare de l'actual consellera
de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, Meritxell
Borràs, va morir ahir a la matina-
da als  anys víctima d'un càncer. 

Durant el congrés de refunda-
ció de CDC l'estiu passat, el seu
partit va acordar que es quedés
com a president del partit després
de la transició cap al Partit Demò-
crata, junt amb Carles del Pozo,

com a responsable de les finan-
ces, i Roser Olóndriz, defensora
del militant. A més de la seva vin-
culació en la fundació de Conver-
gència, Borràs –natural de l'Hos-
pitalet de Llobregat- també va ser
directiu del Futbol Club Barcelo-
na, durant l'etapa d'Agustí Montal
a la presidència i al cap d'uns anys
amb Joan Laporta.El president de
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, va expressar el seu condol
per la mort de Borràs.

Mor als 84 anys Jacint Borràs, un
dels fundadors de Convergència
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■El Congrés va declarar ahir
nul·la la sentència per la qual va
ser executat el president de la Ge-
neralitat Lluís Companys a l'octu-
bre del , gràcies a una inicia-
tiva del PSOE que surt endavant
amb el suport d'Units Podem i el
PDeCAT i l'abstenció de Cs, men-
tre el PP i ERC votaven en contra. 

En el text de la iniciativa que es
va votar ahir a la tarda, el Congrés

declara «il·legítimes, radicalment
nul·les i injustes» les sentències
franquistes contra Companys del
 i el  -aquesta última va
suposar la seva condemna a
mort-, i subratlla que «manquen
absolutament d'eficàcia i valide-
sa». Aquesta nul·litat que declara
la iniciativa parlamentària no té,
això no obstant, efectes jurídics. 

Es reitera a més la il·legitimitat
del Tribunal de Repressió de la

Maçoneria i el Comunisme, el Tri-
bunal d'Ordre Públic, els Tribu-
nals de Repressió i els consells de
guerra del franquisme, així com
les condemnes i sancions que van
dictar. A aquesta declaració se su-
mava una esmena transaccional
signada amb Units Podem que re-
coneix «l'honorabilitat de totes les
víctimes de la repressió franquis-
ta» com a «acte de reparació del
dolor que van patir».

El Congrés declara nul·la la
condemna a mort a Lluís Companys


