
El Tribunal Europeu de Drets
Humans va rebutjar la demanda
de l'expresidenta del parlament
català Carme Forcadell contra la
seva presó preventiva, segons van
informar fonts del Tribunal Euro-
peu de Drets Humans, que van ex-
plicar que «la demanda ja no està
pendent», en «haver estat decla-
rada inadmissible» per un jutge
únic el març passat. En haver estat
una decisió adoptada per un jutge
únic, només es va informar les
parts i no hi va haver comunicat
de premsa ni apareix a la base de
dades del TEDH, com sí que suc-
ceeix amb les decisions que adop-
ta un comitè de  jutges o una sala
de . 

La inadmissió d'una demanda
per un jutge únic només dos me-
sos després d'haver estat presen-
tada -com va succeir en aquest
cas- sol ser conseqüència d’una
d’aquestes tres raons: estar mani-
festament infundada, presentada
fora de termini o no haver esgotat

les instàncies judicials internes.
Tot indica que la demanda de For-
cadell va ser rebutjada per l'últim
dels motius, ja que quan va pre-
sentar la demanda el  de gener
del  ho va fer sense que el Tri-
bunal Constitucional hagués re-
solt encara el recurs contra el seu
ingrés a la presó.

La demanda de Forcadell va
al·legar quatre articles del Conve-
ni Europeu de Drets Humans re-
latius als drets a la llibertat i a la se-
guretat, llibertat d'expressió i de
reunió i associació, així com el
dret a eleccions lliures.

Estrasburg va rebutjar fa dues
setmanes la demanda de Forca-

dell i  parlamentaris catalans
més, com l'expresident de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont i
Oriol Junqueras, per l'anul·lació
del ple d'octubre del  que po-
dia declarar la independència.
Una Sala de set jutges va assenya-
lar que la suspensió dictada pel
Tribunal Constitucional era ne-
cessària «en una societat demo-
cràtica» per al «manteniment de
la seguretat pública, la defensa de
l'ordre i la protecció dels drets i lli-
bertats d'altres». Dels  casos
contra Espanya que el TEDH ha
comunicat a les parts des d'octu-
bre del , cap no fa referència
al procés sobiranista.
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Estrasburg rebutja la demanda de
Forcadell contra la seva presó preventiva

En haver estat una
decisió adoptada
per un sol jutge
no es va informar
les parts i no
es va emetre
un comunicat

Carme Forcadell, en ple judici pel
procés independentista, en una
foto d’arxiu. EUROPA PRESS

La titular del jutjat d'instrucció
número  de Barcelona va rebut-
jat processar per organització cri-
minal  investigats per l'-O, tal i
com demanava la Fiscalia i Vox.
La petició afectava càrrecs del Go-
vern, de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
i empresaris. També volia inclou-
re la directora de l'Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades, Àn-
gels Barbarà, que no està investi-
gada en aquesta causa. A més de
rebutjar això, la jutge també aixe-
ca el processament de dos càrrecs
de la Generalitat i d'un empresari.
La Fiscalia s'havia posicionat en el
mateix sentit. Es tracta de Merit-
xell Masó, llavors secretària gene-

ral del Departament de Governa-
ció i ara de Presidència; Montser-
rat Vidal, de l'àrea de Processos
Electorals i Consultes Populars, i
José María Gispert, gerent d'Indu-
graff Offset S.A.

En el seu escrit, la jutge argu-
menta que no va incloure el delic-
te d'organització criminal en la
seva interlocutòria de processa-
ment perquè aquest tipus té com
a característiques l'agrupació de
més de dues persones per come-
tre delictes de forma estable, i
amb un repartiment de tasques
de manera concertada i coordina-
da. «No resulta de les actuacions
que es comptés amb la infraes-
tructura adequada per realitzar
un pla criminal ni que existís un
acord associatiu durador i no pu-
rament transitori», apunta. De
tota manera, també recorda que
aquest document de processa-
ment serveix per delimitar el
«marc per evitar que puguin pro-
duir-se acusacions sorpresives».
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La jutge rebutja processar
27 investigats per l’1-O per
organització criminal

Argumenta que no s’ha
pogut provar que existís una
infraestructura per portar a
terme un pla predeterminat



Barcelona en Comú va consta-
tar que l'opció de formar un tri-
partit amb ERC i PSC està descar-
tada, després de les reunions que
l'equip negociador ha mantingut
aquests dies amb les dues forma-
cions. BComú considera que a les
eleccions del  de maig els ciuta-
dans van donar un «mandat clar
de configurar un govern d'esquer-
res a la ciutat», però que «ni ERC
ni PSC han sortit dels blocs ni dels
vetos creuats». 

Per part seva, el líder del PSC a
Barcelona, Jaume Collboni, va
instar l'alcaldessa en funcions,
Ada Colau, a avançar en un acord
que garanteixi un govern de BCo-
mú i el PSC. «Ens trobem en el
compte enrere del ple i continu-
em mantenint la nostra mà estesa

per fer possible aquest acord de
progrés i no subordinar al procés
independentista» la ciutat. «Per
fer aquesta investidura hem de fer
un acord que garanteixi que hi
hagi un govern de coalició» entre
BComú i el PSC després del ple de
dissabte, va defensar, tot desta-

cant que els socialistes mantenen
les converses però que el temps va
passant i que s'han d'anar concre-
tant detalls.

Paral·lelament, el líder de Bar-
celona pel Canvi-Cs a l'alcaldia de
Barcelona, Manuel Valls, segueix
ferm en el seu compromís d'«evi-
tar que l'independentisme s'apo-
deri de Barcelona» i espera que
dissabte que ve s'imposi «l'esperit
de responsabilitat» en la constitu-
ció del ple consistorial. Preguntat
per les declaracions d'ahir del lí-
der de Cs, Albert Rivera, en el sen-
tit que prefereix un alcalde del
PSC per a Barcelona perquè con-
sidera «independentista» la can-
didata dels comuns Ada Colau,
fonts de l'entorn de Valls van afir-
mar que aquest no respondrà per-
què «no vol entrar en polèmiques
inútils».

L'exalcalde de Barcelona i líder
del PDeCAT a l'Ajuntament, Xa-
vier Trias, va rebre la vara de co-
mandament d'honor, una distin-
ció que s'entrega als batlles quan
abandonen el consistori.
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BComú descarta un tripartit amb ERC
i PSC a Barcelona pels «vetos creuats»

Collboni insta Colau
a avançar en un acord
que garanteixi un govern 
de comuns i socialistes



El Tribunal Europeu

de Drets Humans la va

declarar inadmissible

per no haver esgotat

totes les instàncies

judicials prèvies 



Diari de Girona DIJOUS, 13 DE JUNY DE 2019 27

CATALUNYAcatalunya@ddg.cat

DdG BARCELONA

■ L’incident de la nova portaveu
del Govern català, Meritxell Budó,
negant-se dimarts a respondre
una pregunta en castellà durant la
seva compareixença davant els
mitjans de comunicació  no va ser
la seva primera polèmica en ma-
tèria lingüística. Fa poc més d'un
any, quan era alcaldessa de la lo-
calitat barcelonina de la Garriga,
la dirigent del PDeCAT va prota-
gonitzar un incident semblant es-
broncant un regidor de Ciutadans
(Cs) per fer servir el castellà en la
seva salutació al col·lectiu anda-
lús durant un ple. 

Els fets es van produir el  de
febrer de  al ple de l'Ajunta-
ment de la Garriga, amb motiu de
la celebració del Dia d'Andalusia.
Ángel Guillén, regidor de Cs, va
dirigir unes paraules de felicitació
a la comunitat andalusa d'aquest
municipi en castellà, quelcom
que va semblar molt greu a l'avui
consellera de la Generalitat.
Budó, indignada i en to irat, va re-
treure al regidor que no emprés el
català, tal com es pot apreciar en
un àudio. Segons Crónica Global,
Budó va utilitzar com a argument
el fet que els ciutadans d'origen
andalús a Catalunya ja entenen el
català i, per tant, no se'ls ha de par-
lar en una altra llengua diferent,
quelcom que , segons la seva opi-
nió,  és una cosa «trista i preocu-
pant».

Budó va esbroncar
un edil a la Garriga
per saludar
en castellà un
col·lectiu andalús
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Xavier Trias, amb la vara d’honor.


