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■L'informàtic al qual la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC) va
adjudicar tres contractes per im-
port de . euros quan l'orga-
nisme era dirigit per l'actual con-
sellera de Cultura, Laura Borràs,
està processat per tràfic de dro-
gues i falsificació de moneda, se-
gons informava El Periódico.

L'informàtic Isaías H.C. va ser
detingut el  de desembre del
 acusat de cultivar marihua-
na a casa seva llogada de Vacaris-
ses, i importar drogues de disseny
i bitllets falsos de  euros des de
l'estranger, motiu pel qual va ser
processat al costat d'un soci seu
per un jutjat de Manresa.

Mentre Laura Borràs dirigia la
ILC, organisme depenent de la
Conselleria de Cultura, en els anys
,  i  Isaías H. va rebre
almenys tres contractes per a tre-
balls digitals al web de la institució
que van eludir el concurs públic

en ser inferiors als . euros, el
límit legal que en aquella època
obligava a la licitació.

La consellera de Cultura de la
Generalitat, Laura Borràs, va dir:
«La vida privada dels meus col·la-
boradors no és de la meva incum-
bència», sobre la seva etapa al
capdavant de la ILC. «No faré cap
comentari sobre les darreres in-
formacions de caràcter personal
amb l'espúria voluntat de semblar
culpable per associació», va dir la
consellera en una compareixença
al Parlament sobre la investigació
a un dels seus col·laboradors en
aquella etapa per un presumpte
narcotràfic i falsificació de bitllets.

Borràs va destacar que tota la
feina encarregada a la ILC s'ha fet
«amb els estàndards de professio-
nalitat», i va defensar que el col·la-
borador investigat va rebre
aquests encàrrecs per la seva pro-
fessionalitat, i per tenir la forma-
ció i la titulació per fer-ho.

La consellera de Cultura, Laura Borràs, qui
presidia l’ens, diu que la «vida privada dels meus
col·laboradors no és de la meva incumbència»

L'informàtic que
va rebre encàrrec
de la ILC està
processat per
narcotràfic 
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■JxCat, ERC i Ciutadans han acor-
dat avui la nova composició dels
alts càrrecs de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals,
amb Saül Gordillo com a presi-
dent a proposta d'Esquerra i Ela-
dio Jareño com un dels consellers
a proposta de Cs. L'acord s'ha tan-
cat entre aquests tres partits, amb
el repartiment de dos consellers
per a cadascun (sis en total), però,
a part, Ciutadans ha acordat amb
el PSC cedir-li un dels llocs.

A resultes d'aquest pacte, a
ERC li correspon proposar al pre-
sident de la Corporació, que serà
Saül Gordillo -actual director de
Catalunya Ràdio-, i també el nom

del director de TV, encara per
determinar.

A JxCat li correspondrà la direc-
ció de Catalunya Ràdio i, de la
seva banda, proposa com a con-
sellers de la CCMA els periodistes
Miquel Calçada -que va ser can-
didat de CDC al Senat- i Sílvia
Cóppulo, que treballa a la ràdio
pública catalana. Ciutadans, de la
seva banda, ha proposat com a
membre de la CCMA Jareño, ex-
cap de premsa d'Alícia Sánchez-
Camacho (PP) i que, fins ara, ha
ocupat el càrrec director de TVE.
Quant al seient cedit al PSC, està
previst que l'ocupi l'economista i
gestor cultural Xavier Marcé.

Els noms dels sis nous conse-
llers de la CCMA, que seran regis-
trats al Parlament perquè es pugui
procedir a la seva votació, comp-
ten amb l'aval mínim de tres grups
que representen dues terceres
parts dels escons, per la qual cosa
compleixen els requisits.

JxCat, ERC i Cs pacten la
renovació de la CCMA
amb Gordillo de president
El partit d’Inés Arrimadas
proposa l’encara director de
TVE Eladio Jareño com a
conseller de TV3
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■El ple del Tribunal Constitucio-
nal (TC) tracarà durant el primer
ple de gener els recursos presen-
tats per Jordi Sànchez, Jordi Cui-
xart i Oriol Junqueras sobre la pre-
só provisional. Per tant, es sotme-
tran al debat dels  magistrats
quan Sànchez ja farà més d'un
mes que fa vaga de fam per de-
nunciar el «bloqueig» del TC.
Fonts del tribunal afirmen que els
primers escrits –i els més senzills-
es sotmetran a estudi abans, con-
cretament al ple de la setmana vi-
nent. Són els presentats per les de-
fenses d'Anna Gabriel, Mireia
Boya i Carme Forcadell que qües-
tionen la competència del Tribu-
nal Suprem per jutjar la causa del
procés. A partir d'aquí, les matei-
xes fonts apunten que s'estudia-
ran dos o tres recursos en cadas-
cun dels plens i de manera suc-
cessiva ja sense parar.

El Tribunal Constitucional ha
admès a tràmit una trentena de
recursos d'empara que afecten
drets fonamentals presentats per
encausats del procés. Ho ha fet
adduïnt que tenen rellevància
constitucional perquè plantegen
aspectes sobre els quals no hi ha
jurisprudència. Els últims que ha
admès a tràmit han estat aquesta
setmana i són els presentats per
Sànchez, Rull i Turull que dema-
nen aplicar la sentència del tribu-
nal d'Estrasburg que condemna
Turquia per tenir en presó pre-
ventiva un polític kurd.

Per altra banda, diputats de
JxCat, ERC, CUP i el parlamentari
Joan Josep Nuet (Comuns) parti-
ciparan avui en una tancada de 
hores a l'església dels Caputxins
de Sarrià, a Barcelona, en suport
als presos i alguns d'ells dejuna-
ran en solidaritat amb els empre-
sonats que estan en vaga de fam.
La jornada, que començarà avui a

les nou del matí i s'allargarà fins
divendres a la mateixa hora, se ce-
lebrarà a l'església dels Caputxins,
un lloc simbòlic de la lluita anti-
franquista, ja que va acollir una
tancada d'universitaris el .

Els sobiranistes han fet coinci-
dir l'acte de protesta amb el è
aniversari de la Constitució, per
així posar en relleu que la Carta
Magna serveix, segons el seu pa-
rer, per «bloquejar l'exercici de
drets col·lectius i individuals fo-
namentals com el dret a l'autode-
terminació» i per «emparar l'ex-
trema dreta franquista i una mo-
narquia que ha renunciat a repre-
sentar bona part dels ciutadans».

Paral·lelament, Jordi Sànchez,
Turull, Rull i Joaquim Forn van
criticar que l'Estat hagi de celebrar
el è aniversari de la Contitució
mentre hi ha diversos «presos en
vaga de fam». Ho van dir en un co-
municat a través de la periodista
Pilar Calvo, que ha acceptat exer-
cir com a portaveu dels presos en
vaga de fam a petició d'ells matei-

xos.
«L'Estat espanyol ha de com-

memorar els  anys de la Cons-
titució amb exiliats i amb presos
en vaga de fam per l'ús malinten-
cionat que el Constitucional fa de
la Constitució», alerten. Calvo els
va visitar a la presó i va assegurar
que «estan forts, determinats, se-
rens i agraïts».

Per altra banda, Turull va re-
treure al seu excompany de files a
CiU i avui dia diputat de PSC-
Units Ramon Espadaler que no
l'hagi visitat a la presó i el demo-
cratacristià va replicar que sem-
pre ha estat i segueix estant pre-
disposat a anar a veure'l. «Imagi-
ni's la relació que teníem. I no ha
vingut a veure'm. Després que no
vengui valors cristians. Tan gran
és el complex que té a sobre que li
pot més la política que la huma-
nitat?», va etzibar Turull.

Espadaler li va respondre que
és cert que no ha anat a la presó
però que «en el seu moment» ja va
expressar als familiars que estava
«predisposat» a visitar-lo «tant per
humanitat com per la relació que
hem tingut».

El TC tractarà al primer ple
de gener els recursos de
Sànchez, Cuixart i Junqueras
Diputats de JxCat, ERC, la CUP i Nuet participen avui en una tancada a
l’església del Caputxins per mostrar el seu suport als sobiranistes presos

Espadaler va afirmar que està
predisposat a visitar Turull. EP
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■Barcelona en Comú va oficialit-
zar les candidatures d'Ada Colau
i Albert Reyes per a les primàries
per a les eleccions municipals de
maig de , un procés d'elecció
interna que culminarà al març.
Barcelona en Comú va explicar
que a partir del  de desembre els
candidats hauran d'«explicar el
seu projecte» en reunions amb ac-

tivistes de la formació i formar els
seus equips, que posteriorment
hauran de recollir avals «de com
a mínim dos espais de participa-
ció» interns.

Colau ja havia anunciat hores
abans la seva candidatura a les
primàries per repetir com a alcal-
dable dels comuns a les eleccions
municipals que se celebraran el
 de maig de . Va anunciar

que formalitza així la seva candi-
datura per «repetir com a alcal-
dessa» amb «il·lusió» per aconse-
guir «un millor resultat i una ma-
joria més àmplia», progressista,
d'esquerres i amb «polítiques de
canvi valentes».  Reyes presenta la
seva candidatura per «millorar la
sanitat catalana i enfortir la demo-
cràcia, la participació, la transpa-
rència i els drets socials».

Ada Colau, candidata a les primàries per
repetir com a alcaldessa de Barcelona 


