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Per les declaracions de 
Federico Jiménez Losantos el 
6 d’abril arran de la decisió de 
la justícia alemanya de no 
extradir Puigdemont 

La Comissió Nacional dels Mer-
cats i la Competència (CNMC) ha 
sancionat Libertad Digital amb 
una multa de 17.000 euros per 
«manifestacions susceptibles d’in-
citar a l’odi per raó de nacionali-
tat» abocades al programa d’esRa-
dio Es la mañana de Federico. 

La CNMC indica en un comuni-
cat que el director del citat pro-
grama, Federico Jiménez Losan-

tos, va infringir el passat 6 d’abril 
l’article 4.2 de la Llei General de 
la Comunicació Audiovisual 
(LGCA). L’esmentat article esta-
bleix que la comunicació audiovi-
sual mai podrà «incitar a l’odi o a 
la discriminació per raó de gènere 
o qualsevol circumstància perso-
nal o social i ha de ser respectuo-
sa amb la dignitat humana i els 
valors constitucionals, amb espe-
cial atenció a l’erradicació de con-
ductes afavoridores de situacions 
de desigualtat de les dones». 

La CNMC considera provat que 
el 6 d’abril Jiménez Losantos va 
utilitzar «expressions dins d’un 
discurs general de queixa, protes-
ta, humiliació i indignació, que 
poden incitar a l’odi i a la discri-

minació per raó de nacionalitat». 
El periodista es referia a les actua-
cions judicials portades a terme 
pel poder judicial alemany en re-
lació amb l’expresident Puigde-
mont. 

Libertad Digital té dos mesos 
per interposar contra la sanció un 
recurs. Efe s’ha posat en contacte 
amb Libertad Digital per recollir 
la seva opinió sobre això, però no 
ha obtingut resposta. 

Un portaveu del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
assenyalà que l’organisme «cele-
bra» la decisió de la CNMC res-
pecte als comentaris de Federico 
Jiménez Losantos en els quals 
«proposava accions violentes con-
tra persones de nacionalitat ale-
manya». Aquest portaveu recordà 
que el 12 de juny el CAC va apro-
var un acord que considerava que 
aquestes declaracions es podrien 
catalogar com a incitadores a 
l’odi, si bé l’organisme entenia 
que s’havien de qualificar com a 
«infracció molt greu», d’acord 
amb l’apartat 1 de l’article 57 de 
la Llei 7/2010. Aquest acord in-
cloïa la tramitació de l’informe a 
la CNMC «als efectes oportuns». 

Multa a Libertad 
Digital per incitar a 
l’odi als alemanys EFE 

BARCELONA 

El jutge ha citat Núria 
Llorach a declarar arran de 
la difusió de la campanya 
institucional 

El jutge de Barcelona que inda-
ga els preparatius del referèn-
dum de l’octubre del 2017 ha 
citat a declarar com a investiga-
da la presidenta en funcions de 
la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), 
Núria Llorach, per la difusió dels 
anuncis institucionals de l’1-O. 
Segons ha informat la Corpora-
ció, Núria Llorach va rebre ahir 
la notificació per acudir a decla-
rar davant el titular del jutjat 
d’instrucció número 13 de Bar-
celona, que manté imputades 
una quarantena de persones 
pels preparatius del referèndum. 
La presidenta de la CCMA, cita-

da a declarar per a principis del 
pròxim mes, ja va ser interroga-
da en qualitat de testimoni per 
la Guàrdia Civil i, el mes d’abril 
passat, pel propi jutge instructor 
en relació amb la difusió de les 
campanyes divulgatives que la 
Generalitat va llançar per pro-
moure l’1-O. 

Concretament, el jutge inves-
tiga la campanya «Civisme», un 
anunci que, sota el logotip de la 
Generalitat, mostrava unes vies 
de tren que es bifurcaven amb 
l’eslògan: «Has nascut amb la 
capacitat de decidir, hi renun-
ciaràs?». 

En les seves declaracions da-
vant de la Guàrdia Civil com a 
testimoni, Núria Llorach va de-
fensar que TV3 i Catalunya 
Ràdio van difondre els anuncis 
institucionals de l’1-O en virtut 
d’una llei del Parlament, cambra 
de la qual depenen els mitjans 
públics catalans. 

Investigada la presidenta de 
la CCMA pels anuncis de l’1-O

C. REINO 
BARCELONA 

Dutxa d’aigua freda per a l’inde-
pendentisme. Quan no ha passat 
ni una setmana de la manifestació 
de la Diada, en la qual un dels 
oradors, advocat de l’expresident, 
va vaticinar que Catalunya serà 
independent l’any vinent, Carles 
Puigdemont va pronosticar ahir 
que la secessió no arribarà abans 
de vint o trenta anys. Aquest és el 
temps que pensa romandre a 
Brussel·les sense poder tornar a 
Catalunya mentre segueixi fugit 
de la justícia. 

Puigdemont, que mentre va ser 
president es proposava situar Ca-
talunya en la preindependència 
en només divuit mesos, va apun-
tar també, en la mateixa entrevis-
ta al diari flamenc Het Belang van 
Limburg, que avui Catalunya és 
més independent que fa un any i 
que el poble català ja es de fet una 
realitat política.  

Les declaracions de Puigdemont 
pot marcar un punt d’inflexió en 
les declaracions dels líders del se-
cessionisme, que porten anys afir-
mant que la ruptura és a tocar. 
Alguns dirigents secessionistes ja 
han començat a aixecar el peu de 
l’accelerador. Gabriel Rufián advo-
ca per «punxar la bombolla de 
l’independentisme màgic». Fa un 
any, ell mateix va ser un dels res-
ponsables que Puigdemont no 
convoqués eleccions. Joan Tardà 
deia que era al Congrés per un pe-
ríode de mesos i ara veu «estúpid» 
creure que es pugui imposar la 
independència a la meitat de la 
ciutadania. 

D’altra banda, ahir el rei Felip VI 
va inaugurar la trentena edició de 
la fira Gastech, en la seva sisena 

visita a Catalunya des del passat 
1-O, un acte que va comptar amb 
la presència dels màxims repre-
sentants de les administracions a 
Catalunya, excepte de la Genera-
litat. Encara que en un principi la 
consellera d’Empresa, Àngels Cha-
cón, figurava en la relació d’assis-
tents, finalment la Generalitat va 
ser representada pel director ge-
neral d’Energia, Pere Palacín. 

Mentre el rei participava en l’ac-
te, la consellera inaugurava a pocs 
metres d’allà el Global Power & 
Energy (GPEX), un saló paral·lel 
que se celebra al mateix recinte 
firal. Preguntada pels periodistes 
per la seva absència, Àngels Cha-
cón va treure importància al fet i 
va dir que feia temps que s’havia 
compromès a assistir a la inaugu-
ració del GPEX, del qual la Gene-
ralitat és soci institucional. «Po-

dem donar-li la importància que 
vulguem, però jo crec que l’impor-
tant avui és l’aposta que com a 
Govern fem pel sector, els canvis i 
la transició energètica», va dir. 

El rei va ser rebut per la minis-
tra de Transició Ecològica, Teresa 
Ribera; la delegada del Govern, 
Teresa Cunillera; l’alcaldessa de 
l’Hospitalet, Núria Marín; el presi-
dent de la Cambra de Comerç 
d’Espanya i de Fira de Barcelona, 
José Luis Bonet; el president de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, 
Miquel Valls; i el director general 
de Fira, Constantí Serrallonga.

Catalunya

Puigdemont situa la 
independència d’aquí 
a vint o trenta anys

Política

Felip VI, amb la ministra de Medi Ambient, Teresa Ribera (e), i el president del saló, Christopher Houdson 
(d), a la inauguració de Gastech, un congrés mundial dedicat al gas.  FOTO: QUIQUE GARCÍA/EFE

El rei obre el saló Gastech a l’Hospitalet de Llobregat sense 
els màxims representants de la Generalitat

Segons l’expresident, 
«Catalunya és avui 
més independent 
que fa un any»


