
Madrid, dilluns
, a l’hora de di-
nar, va saltar la no-
tícia: la JEC,amb
vots particulars en

contra, excloïa de les llistes a les
eleccions europees Puigdemont,
Ponsatí i Comín d’acord amb el
recurs de Cs i PP. El termini en
què expirava la presentació de
candidatures eren les  hores i
els tres candidats a eurodiputat se
n’assabentaren a les .. Tenien
poc més d’una hora per enregis-
trar una candidatura alternativa,
cosa que es va fer provisional-
ment amb els noms de Boye,
Trías i Talegón. A la resolució, a
partir de la suspensió decretada
pel jutge Pablo Llarena contra
l’exercici de càrrecs públics, s’ar-
gumentava que per a ser candi-
dat i tenir dret de sufragi passiu
calia ser resident a l’estat espan-
yol i que la «condició jurídica»
dels tres candidats, declarats en
rebel·lia, els convertia en inelegi-
bles. 

Val la pena aturar-nos en els 
membres de la JEC:  són magis-
trats del TS, triats (per sorteig?)
pel CGPJ, entre els quals el presi-
dent (Segundo Menéndez Pé-
rez) i vicepresident de la junta
(Eduardo Calvo Rojas), i  són
catedràtics en actiu de Dret o de
Ciències polítiques i Sociologia,
designats a proposta dels grups
parlamentaris. 

Els altres sis vocals designats
pel CGPJ són Luciano Varela
Castro, Luis Fernando de Cas-
tro Fernández, Maria del Pilar
Teso Gamella, Francisco Javier
de Mendoza Fernández, Anto-
nio Jesús Fonseca-Herrero Rai-
mundo i Anna M. Ferrer Garcia.
Quant als cinc catedràtics desig-
nats pel Congrés de Diputats (i,
per tant, amb imparcialitt dubto-
sa), dos els va nomenar el PP
−Carlos José Vidal Prado, cate-
dràtic de Dret constitucional de
la UNED, un home que ha treba-
llat pel PP, i Lourdes Nieto Ló-
pez, catedràtica de Ciències polí-
tiques també de la UNED, lligada
a la FAES–, un el PSOE –Ángela
Figueruelo, catedràtica de Dret
constitucional de la Universitat
de Salamanca (la que va dur Ci-
fuentes a la picota)–, un Cs –An-
drés Betancor, catedràtic de
Dret administratiu de la Pompeu
Fabra, el més bel·ligerant contra
Catalunya (es queixà d’una apli-
cació del  massa flonja)– i un
Units Podem –Inés Olaizola, ca-
tedràtica de Dret penal de la Uni-
versitat de Navarra (el secretari és
Carlos Gutiérrez Vicén). No van
estar d’acord amb l’exclusió, i van
fer un vot particular, Menéndez,
Calvo, Olaizola i Figueruelo.
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■ El president d'ERC al Parla-
ment, Sergi Sabrià, va criticar el
tuit de l'expresidenta del Parla-
ment Núria de Gispert en el qual
reproduïa un missatge de cadena
on es comparava membres del PP
i Cs amb porcs (que després va es-
borrar davant la polèmica que es
va generar).

«Molt malament, em sembla
que és un error greu el tuit i que

són comportaments que no hau-
ríem de tolerar en la nostra socie-
tat», va expressar en un entrevista
ahir a la nit en el programa El De-
bat de TVE de Catalunya. Sabrià
va opinar que el missatge de De
Gispert s'allunya dels postulats
sobiranistes: «El nostre projecte el
que vol és ser inclusiu, estendre la
mà a tothom, i em sembla que Nú-
ria de Gispert s'equivoca clara-
ment amb aquest tuit».

ERC considera «intolerable» 
i «un error» el tuit de De Gispert

EFEBARCELONA

■El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, processat per deso-
bediència per l'emissió d'anuncis
de l'-O, va al·legar que dos direc-
tius de la CCMA li van parar un
«parany» i el van sotmetre a una
«insuportable pressió» perquè as-
sumís una responsabilitat sobre
publicitat que no tenia. Així ho
sosté l'advocat de Gordillo, Carles
Monguilod, en un escrit en el qual

demana a la titular del Jutjat d'Ins-
trucció número  de Barcelona
que revoqui el seu processament
en la causa sobre l'-O i decreti el
seu sobreseïment. Com ja va fer el
periodista davant la jutgessa en la
seva declaració com a imputat,
l'escrit sosté que Gordillo, com a
director de l'emissora pública, té
competència en els continguts in-
formatius, però no en l'emissió de
publicitat.

Gordillo revela «pressions» de la
Corporació per l’anunci de l’1-O

EFEMADRID

■La Fiscalia de Madrid ha dema-
nat que s'estimi el recurs presentat
per Carles Puigdemont, Antoni
Comín i Clara Ponsatí contra la
seva exclusió de la candidatura
europea de JxCat en considerar
que es vulnera «el dret fonamental
de sufragi passiu» que tenen els
polítics catalans fugits.

El Ministeri Públic va presentar
els seus arguments al Jutjat Con-
tenciós Administratiu número 
de Madrid, on l'expresident català
i els exconsellers Comín i Ponsatí
van recórrer la decisió de la Junta
Electoral Central (JEC) que els va
deixar fora de la llista al Parlament
Europeu, on ocupaven els núme-
ros ,  i . La JEC, sense unanimi-
tat, va estimar que la llista era una
«burla» a la llei en pretendre con-
córrer als comicis malgrat estar fu-
gits de la justícia espanyola, i va
al·legar que els tres incomplien la
normativa electoral en no ser re-
sidents de les localitats en les quals
estan empadronats, quan la ins-
cripció en el cens electoral és «un
requisit indispensable» per exercir
el dret al sufragi actiu i també al
passiu. Però, per a la Fiscalia,
aquesta interpretació restringeix
el dret fonamental al sufragi pas-
siu dels recurrents, quan la doctri-
na del Tribunal Constitucional
«imposa el deure d'optar per la in-

terpretació més favorable» a l'exer-
cici dels drets fonamentals. El Mi-
nisteri Públic s'uneix així als vots
particulars emesos pels membres
de la mateixa JEC i recorda que la
llei no contempla cap condicio-
nant ni restricció al sufragi passiu
que no sigui la condemna per sen-
tència ferma.

Cens electoral
El cens electoral, continua, té com
a missió acreditar que els votants
ho són efectivament i ordenar
l'exercici del dret de sufragi actiu,
determinant on ha de votar cadas-
cun per evitar duplicitats, però
aquests «factors instrumentals,
per contra, no tenen sentit en
l'àmbit de l'exercici del sufragi pas-
siu». La JEC va al·legar que és «no-
tori» que resideixen fora d'Espan-
ya i que no s'han incorporat al cens
de residents a l'estranger, però la
Fiscalia recorda que «no hi ha cap
norma jurídica vigent que impe-
deixi que puguin efectivament (in-
tentar) votar a la mesa electoral
que els assigna el cens». 

«Sense perjudici, com és natu-
ral -afegeix-, que en intentar fer-
ho i abans d'aconseguir-ho siguin
detinguts com a conseqüència de
la seva situació judicial de
rebel·lia», i per tant, resulti «mate-
rialment impossible aquest exer-
cici» del seu dret al vot.

Unes  persones, segons da-
des de la Policia Municipal de Gi-
rona, es van concentrar ahir a la
tarda davant de la subdelegació
del Govern espanyol de Girona. El
motiu de la protesta era mostrar el

rebuig a l'exclusió per part de la
JEC de Puigdemont i els exconse-
llers Comín i Ponsatí. Les concen-
tracions es van repetir a les dele-
gacions del Govern de les altres ca-
pitals catalanes. 

La Fiscalia
defensa que
Puigdemont 
es presenti 
a les europees
El Ministeri Públic considera que el veto
restringeix el dret fonamental al sufragi passiu
dels recurrents  Demana que s’estimi 
el recurs de l’expresident i dels exconsellers Concentració a Girona contra el veto de la JEC. ACN
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■ El Canadà va suspendre a final
d'abril l'autorització de viatge a
l'expresident català Carles Puig-
demont perquè no va rebre la in-
formació addicional que li havia
sol·licitat per finalitzar el tràmit,
va revelar ahir el diari canadenc
La Presse. Segons el diari, que va
tenir accés als escrits judicials pre-
sentats per l'advocat de l'expresi-
dent, Puigdemont va pagar a l'em-
presa catalana Electronic Travel
Service  dòlars canadencs, en
comptes dels  dòlars que reque-
reix el Govern d'Ottawa, per ges-
tionar l'autorització electrònica
de viatge que necessiten els ciuta-

dans europeus que volen visitar el
país. Després d'enviar la sol·lici-
tud inicial per a la concessió de
l'autorització electrònica de viatge
a Puigdemont, aquesta empresa
mai no va remetre a l'expresident
català dues cartes en les quals les
autoritats canadenques sol·licita-
ven dades addicionals per com-
pletar el procés. La Presse assegu-
ra que l'expresident català, fugit
de la justícia espanyola, va rebre
una comunicació d'Electronic
Travel Service en la qual se li deia
que la seva autorització de viatge
havia estat «revocada». L’expresi-
dent va fer una nova petició per
anar-hi del  al  de juny. 

L’expresident va caure
en una estafa que li va 
impedir entrar al Canadà


