
Tres consellers de la Generali-
tat i diversos diputats de JxC, ERC
i la CUP van iniciar ahir un dejuni
de fins a  hores en solidaritat
amb la vaga de fam dels presos
Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep
Rull i Joaquim Forn.  L’acció, que
té lloc al convent del Caputxins de
Sarrià, a Barcelona, va començar
ahir a les  del matí ha d’acabar a
les  del matí d’avui.

Les conselleres Elsa Artadi i
Laurà Borràs, així com el conseller
Damià  Calvet, són els tres mem-
bres del Govern que es van sumar
a la iniciativa i van prendre el
compromís de fer un dejuni de 
hores. Entre els diputats hi havia
Albert Batet, Eduard Pujol o Fran-
cesc de Dalmases pel PDeCAT,
Sergi Sabrià, Lluís Salvadó i Ru-
ben Wagensberg per ERC. Pel que
fa a la CUP, el diputat Carles Riera
preveia fer un dejuni de  hores.

Bona part dels diputats i con-
sellers participants han hagut de-
passar  la nit en una de les sales del

convent dels Caputxins. La tanca-
da es va organitzar no només en
solidaritat amb els polítics presos
en vaga de fam sinó també per
mostrar el seu rebuig a la Consti-
tució.

L’acció ha estat coordinada pels
diputats Toni Morral, de Junts per
Catalunya, i Irene Fornós, d’ERC.
Morral ha assenyalat que van fer
coincidir l’acció amb el dia de la
Constitució espanyola per remar-
car que «no hi ha res a celebrar i
en canvi, moltes a denunciar». La
Constitució, va afegir, «retalla
drets i llibertats», motiu pel qual
també es va decidir concentrar els

diputats com a forma de «denún-
cia». 

Morral va recordar, a més, que
aquest cap de setmana comencen
una sèrie de «dejunis encade-
nats», convocats per la iniciativa
Prou hostatges. El pare Joan Bo-
tam va fer l’acollida als diputats i
consellers del dejuni.  

D’altra banda, ahir es van fer di-
verses conferències obertes al pú-
blic relacionades amb la justícia i
la lluita no violenta, en les quals
van participar, entre d’altres, els
diputats Ruben Wagensberg i
Carles Riera, la consellera Elsa Ar-
tadi i la consellera Laura Borràs.

ACN/DdG BARCELONA 

Consellers i diputats de JxC, Esquerra 
i la CUP fan un dejuni de 24 hores 

Es van organitzar
conferències
relacionades amb 
la lluita no violenta
i van passar la nit
en una sala del
convent 

El dejuni va tenir lloc en una sala
del convent dels Caputxins de
Sarrià, a Barcelona. FOTO: EFE/TONI

ALBIR

Una cinquantena de persones
de diversos col·lectius indepen-
dentistes van tallar ahir durant
uns  minuts l'AP- a Tarragona,
en sentit sud, amb el lema «En-
fonsem la Constitució». La protes-
ta, convocada per xarxes socials,
va començar a la rotonda de la T-
 entre Reus i Tarragona, princi-
pal accés al centre comercial i d'o-
ci Les Gavarres. 

Després d'una hora, es van des-
plaçar fins a l'autovia. En aquest
punt, on es van  acumular desenes
de cotxes, alguns conductors es
van encarar als manifestants i
també als agents dels Mossos
d'Esquadra que regulaven el tall
de trànsit.  

ACN/DdG TARRAGONA 

Unes 50 persones
tallen l’AP-7 a
Tarragona per
«enfonsar» la
Constitució 

L’acció va tenir lloc al
convent dels Caputxins
de Sarrià per
solidaritat amb els
presos i per rebutjar 
la Constitució del 78 
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■Òmnium Cultural va denunciar
ahir que havia patit un atac contra
la seva seu de Barcelona, situada
al carrer Diputació. Els van tren-
car el cartell identificatiu de l’en-
titat que hi ha a la porta de la faça-
na i es van enfilar al balcó per
arrencar un dels murals amb la
imatge de la campanya Crida per
la Democràcia. 

Aquest és el segon atac que rep
la seu d’Òmnium en pocs dies, ja
que el mateix local va rebre pinta-
des el  de novembre. A més, ahir
també vam aparèixer pintades
contra la seu d’Òmnium Cultural
a Lleida.  

Òmnium Cultural
denuncia un altre
atac contra la seva
seu de Barcelona 

ACN/DdG ESLOVENIA

■El president d'Eslovènia, Borut
Pahor, va rebre, ahir, el president
de la Generalitat, Quim Torra, a
Ljubljana. Pahor, que abans de ser
escollit cap d'estat va ser primer
ministre de país i president del
Parlament eslovè, es va entrevis-
tar amb Torra a la capital del país.
La reunió va tenir lloc després que
el president li escrivís una carta i

parlessin per telèfon la setmana
passada. Pahor és el primer cap
d'estat que rep, de forma pública,
al president de la Generalitat.

La presidència de la república
eslovena ahir va emetre un comu-
nicat, en el qual remarquen que
Ljubljana no interfereix en la si-
tuació catalana.  Apunten que «és
un afer del poble de Catalunya i
del regne d'Espanya, en el context
dels esforços per assolir més au-
tonomia a Catalunya».

Segons la presidència eslove-
na, els dos presidents van conver-
sar sobre «la tradició d'una bona
cooperació entre Eslovènia i Ca-
talunya».

El president d’Eslovènia és el primer cap
d’estat que rep oficialment Quim Torra 
Eslovènia ha apuntat que no
interfereix en la qüestió
catalana i la situa en l’àmbit
d’aconseguir més autonomia

Un moment de la trobada a Ljubljana. ACN

ACN/DdG BARCELONA 

■El Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya ha titllat de «burla demo-
cràtica» el que consideren un «re-
partiment de càrrecs» de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA). L’ens lamenta
el «mercadeig» i veu «inadmissi-
ble» que les posicions de respon-
sabilitat en els mitjans públics
continuïn essent «moneda de
canvi» entre els partits. 

Crítiques del Col·legi 
de Periodistes al
repartiment de la CCMA


