
reunir-se amb l'alcalde de la ca-
pital irlandesa, el polític inde-
pendent Nial Ring, i on preguntat
per la hipòtesi que abans que
acabi aquesta legislatura se cele-
brés un ple d'investidura amb ell
com a protagonista, es va mos-
trar favorable.

«Senyal de respecte»
Segons la seva opinió, això «seria
un senyal de respecte a la demo-
cràcia per part de l'Estat espa -
nyol, permetre que el candidat
que el Parlament de Catalunya
volia investir, efectivament ho
fos».

Ara fa un any de la convocatò-
ria, i posterior suspensió, d'un
ple al Parlament català per inves-

tir el polític independentista, fu-
git de la Justícia espanyola des del
final d'octubre del .

Catalunya va celebrar elec-
cions autonòmiques el  de de-
sembre del , de leals que va
resultar guanyador el partit Ciu-
tadans i la seva líder, Inés Arrima-
das, però una posterior coalició
dels partits independentistes va
facilitar llavors la seva majoria
absoluta en aquesta cambra.

JxCat va fer ahir des de Barce-
lona una crida a ERC i la CUP a
«treballar per restituir» Puigde-
mont com a «president legítim»
de Catalunya.

El president del Parlament,
Roger Torrent (ERC), va optar fa
un any per no desobeir les adver-

tències judicials per celebrar una
investidura a distància que desa-
consellaven els propis lletrats de
la cambra.

En la segona jornada d'una vi-
sita de dos dies a Dublín, Puigde-
mont també ha volgut mostrar la
seva «solidaritat i afecte» als
«companys injustament empre-
sonats», a poc del començament
del judici sobre el procés.

Cs portarà en el proper ple del
Parlament una moció amb la
qual vol que la Cambra es retracti
de les anomenades lleis de des-
connexió amb què es va emparar
el referèndum de l' d'octubre
del  i acusa el Govern d'en-
coratjar «la revolta d'una part de
la societat catalana».

Diari de Girona
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Torra, amb representants del Govern i familiars dels presos al Pati dels Tarongers de la Generalitat. E.P.

AGÈNCIES/DdGBARCELONA

■ El president de la Generalitat,
Quim Torra, va demanar als cata-
lans que donin suport als presos
sobiranistes davant del seu immi-
nent trasllat pel judici de l'-O, i va
reclamar fer-ho amb fermesa i se-
renitat: «Al cap i a la fi, ens jutgen
a tots». Ho va dir en una declara-
ció des del Pati dels Tarongers del
Palau de la Generalitat, convoca-
da per reivindicar els presos sobi-
ranistes abans que deixin les pre-
sons de Catalunya per anar als
centres penitenciaris de la Comu-
nitat de Madrid, un trasllat previst
per a aquest divendres.

Torra va assegurar que els lí-
ders independentistes encausats
afronten el judici amb la cons-
ciència neta i tranquil·la d'haver

fet allò que havien de fer, i va cri-
ticar que el procés judicial «és una
vergonya que el Regne d'Espanya
haurà d'afrontar durant molts
anys». Va considerar que els pre-
sos van fer un sacrifici immens
que ara ha de ser correspost pels
catalans: «Que trobin al nostre po-
ble la fermesa i la serenitat que
mereixen. Corresponguem-los i
estiguem a l'altura del moment
històric que ens ha tocat viure».

«Sapiguem donar-los el suport
que necessiten», va concloure el
president català, que va tornar a
exigir la seva absolució perquè
puguin tornar a casa amb les se-
ves famílies després de, en alguns
casos, més d'un any de presó pre-
ventiva. En representació dels fa-
miliars presos va parlar Meritxell

Lluís, esposa de l'exconseller Jo-
sep Rull, que va expressar un
«profund agraïment» als ciuta-
dans i a les institucions de Cata-
lunya pel suport rebut. Com Tor -
ra, va demanar als ciutadans que
actuïn amb fermesa i serenitat da-
vant l'imminent trasllat, i sempre
des del pacifisme: «Ajudeu-nos a
donar-los tots l'energia pacífica
en el moment del seu trasllat».

El judici i el ple
El president del PPC, Alejandro
Fernández, considera que si el ple
del Parlament previst per als dies
 i  de febrer no es fa a causa de
la vaga general convocada per al-
guns sindicats amb motiu de l'ini-
ci del judici de l'-O, «serà una gra-
víssima irresponsabilitat».

Torra demana als catalans
que donin suport als
presos: «Ens jutgen a tots»
El president celebra un acte oficial de suport als encausats al Palau de la
Generalitat Els familiars reclamen suports des d’una «energia pacífica»

DdGBARCELONA

■ La Sindicatura de Comptes ha
publicat un informa segons el
qual investiga els pagaments de
TV a un grup reduït de produc-
tores, responsables de gairebé el
 de la programació, que es van
endur el  dels ingressos publi-
citaris generats per la televisió pú-
blica. Segons va informar Crónica
Global, l'òrgan fiscalitzador ha
publicat i enviat al Parlament un
informe sobre la producció de
programes de la CCMA correspo-
nent a . Per a això, va analitzar
un , de la despesa de produc-
ció associada, un , de la
qual «correspon a sis producto-
res». Entre aquestes empreses
que s'emporten la major part dels
contractes figuren, segons dades
de la pròpia CCMA, les vinculades
a Toni Soler (Minoria Absoluta),
Andreu Buenafuente (El Terrat) i
Jaume Roures (Mediapro).

L’informe diu que en sis pro-
grames hi va havar augments de
cost. La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) va
justificar-les al·legant «pressions
del mercat» i «índexs d’audièn-

cia». En aquest sentit, en dos pro-
grames la Sindicatura denuncia
que les clàusules per repartir-se
els rendiments econòmics «no
s’ajusten al que estableix la norma
reguladora del procediment de
selecció i contractació de contin-
guts audiovisuals». 

En un altre programa «el per-
centatge del repartiment dels in-
gressos nets obtinguts com a con-
seqüència de l’explotació interna-
cional de la producció audiovi-
sual a favor de la productora aug-
menta del  de la primera tem-
porada al  de la segona».

Aconsella producció pròpia
L’informe de la Sindicatura de
Comptes qüestiona els sous ele-
vats d’alguns presentadors «estre-
lla»  i les desviacions pressupos-
tàries.  La Sindicatura recomana
que es potenciï la venda de pro-
grames de producció pròpia. «La
recuperació de part del cost dels
programes a través de la seva ven-
da permetria augmentar la pro-
ducció i finançar nous projectes
sense que s'hagués de augmentar
les aportacions públiques». 

La Sindicatura
investiga pagaments
de TV3 a un grup
reduït de productores
Analitza contractes de 2016 amb empreses
que es van endur el 10% de la publicitat

EFEBARCELONA

■Els Mossos d'Esquadra van tro-
bar una dona morta en un pis del
carrer Argentera de Reus ahir cap
a les dues del migdia, després
d'haver anat fins a aquest indret
alertats perquè un home s'havia
precipitat des del balcó. 

L'home va resultar ferit i va ser
traslladat pel Sistema d'Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) a un centre
hospitalari. Després de rebre l'avís

de l'incident, agents del cos poli-
cial van arribar al lloc i va trobar
l'home estès a terra. Després van
pujar al pis des d'on s'havia llançat
i va trobar el cos de la dona. De
moment no es descarta cap hipò-
tesi per explicar els fets, entre elles
la de la violència masclista, tot i
que caldrà esperar a poder iden-
tificar els implicats i interrogar
l'home abans d'elaborar una ex-
plicació.

Assassinada una dona al pis on
un home s’havia llançat pel balcó

EFEBARCELONA

■ Les denúncies per incidents
motivats per l'odi polític s'han dis-
parat a Catalunya en ple procés, en
arribar el  a , gairebé una
al dia, segons va advertir el conse-
ller Miquel Buch, que va prometre
que els Mossos d'Esquadra actua-
ran davant aquest fenomen amb
neutralitat, però sense equidistàn-
cia. En una compareixença al Par-
lament, el conseller d'Interior ha

ressaltat que les denúncies per odi
polític van ser les que més van créi-
xer l'any passat a Catalunya, en
passar de  el  a  el ,
a causa de la «situació del país», en
referència als enfrontaments entre
partidaris i detractors de la inde-
pendència i a l'auge «d'ideologies
extremistes etiquetades com fei-
xistes o populistes». Buch va ga-
rantir que els Mossos estan atents
a aquest fenomen. 

Les denúncies per odi polític
es disparen: gairebé una al dia


