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Saül Gordillo 
podria ser jutjat 
pels anuncis 
del referèndum
L’Audiència de Barcelona va 
deixar a les portes de judici per 
desobediència al director de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 
per la difusió d’anuncis de l’1-O 
en l’emissora pública. Igual que 
en el cas del director de TV3, 
Vicent Sanchis, a qui l’Audièn-
cia també va confirmar el seu 
processament, la sala diu que 
existeixen indicis per a jutjar 
a Gordillo per participar pre-
sumptament en un “pla comú” 
per a la preparació, publicitat 
i celebració del referèndum, 
“autoritzant o no oposant-se” a 
l’emissió de la publicitat del 1-O 
a Catalunya Ràdio.

Marta Vilalta vol 
reprendre el diàleg 
a mida que avanci 
el desconfinament

Dos detinguts a 
Badalona després 
d’una baralla 
multitudinària

Deneguen ajudes 
per no estar al lloc 
dels fets pel 17-A

ERC demana reprendre les reu-
nions de la taula de diàleg entre 
governs a mesura que avanci el 
desconfinament. La portaveu 
Marta Vilalta, va explicar a UA1 
Lleida Ràdio que aquest suport 
estarà supeditat a què l’estat 
d’alarma s’apliqui de manera 
diferent, i això passa, diu, per-
què les competències tornin 
a Catalunya i per buscar altres 
mesures socials i econòmiques 
per ajudar la ciutadania.

Dues persones van ser detin-
gudes a Badalona en el marc 
d’una baralla multitudinària 
que ha acabat involucrant un 
centenar d’individus, segons 
van explicar fonts policials. Els 
fets van tenir lloc cap a les 8.00 
hores al barri de la Salut.

El Ministeri d’Interior ha de-
negat el 34% de les peticions 
d’ajuda sol·licitades com a víc-
times dels atemptats de Barce-
lona i Cambrils (Tarragona) del 
17-A de 2017 perquè no com-
plien el requisit de presència 
directa en el lloc dels fets.

Un informe d’Amnistia 
Internacional demana de 
nou la llibertat dels ‘Jordis’
L’organisme el remet a les parts del procés judicial 
i a mecanismes internacionals de drets humans
Amnistia Internacional 
ha remès a totes les parts 
del procediment judicial 
un informe tècnic sobre la 
base del dret internacional 
en què demana de nou la 
llibertat de Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart.

Barcelona
ACN
L’entitat subratlla la “vaguetat” 
del delicte de sedició en el Codi 
Penal, i considera que la sentèn-
cia del Tribunal Suprem vulnera 
el dret a la llibertat d’expressió 
i reunió pacífica de tots dos. Al 
seu parer, han de ser posats en 
llibertat de forma immediata. A 
més d’enviar-lo a fiscalia, Advoca-
cia de l’Estat, defenses i acusació, 
Amnistia Internacional també ha 
traslladat aquest informe a meca-
nismes internacionals i regionals 
de drets humans. “En excloure els 
fets atribuïts a Jordi Sànchez i Jor-
di Cuixart de l’àmbit de protecció 
de la llibertat de reunió pacífica, 

el Tribunal Suprem omet la seva 
obligació d’analitzar la sanció a la 
llum dels criteris de legalitat, fi-
nalitat legítima, necessitat i pro-
porcionalitat, com exigeix el dret 
internacional dels drets humans”, 
remarca l’informe.

L’entitat alerta que amb la sen-
tència del Suprem s’obre la porta 
a la possibilitat que les autoritats 
imposin un límit il·legítim al nom-
bre de persones que poden exer-
cir simultàniament el seu dret a 
protestar pacíficament. Suposa la 
“criminalització d’un ampli venta-
ll d’accions directament relacio-
nades amb l’exercici dels drets a 
la llibertat d’expressió i de reunió 
pacífica, com la desobediència ci-
vil o la protesta obstructiva”, afe-
geix Amnistia Internacional.

ES REANUDA L’ACTIVITAT  

El Departament de Justícia va 
autoritzar que poden tornar a 
sortir de la presó a partir del di-
lluns els presos en tercer grau i 
els de segon grau als quals se’ls 

aplica l’article 100.2 del regla-
ment penitenciari, com els del 
“procés” A més de les sortides 
laborals, les de voluntariat i trac-
tament, la Secretaria de Mesu-
res Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima també va autoritzar 
a reprendre les activitats dins de 

presons d’entitats col·laborado-
res d’atenció especialitzada a de-
terminats col·lectius. Per a evitar 
contagis, els interns que surtin de 
presó no poden compartir espai 
ni estar en contacte amb altres 
reclusos que no hagin gaudit de 
permisos quan tornen a les nits.
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El president d’ERC va presentar 
un recurs de cassació davant del 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) que demana re-
vocar l’auto del Tribunal General 

de la Unió Europea (TGUE) que 
deixava vacant el seu escó i exi-
geix que es respectin els drets fo-
namentals, reconeixent la immu-
nitat i la tasca d’eurodiputat.

Junqueras recorre a Europa 
per poder ser eurodiputat
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La Fiscalia de Lleida recorrerà la 
sortida de la presó de l’expresi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, per reprendre el volunta-
riat i la cura de la seva mare. Ho 
farà quan li sigui possible ja que 
els terminis es troben actual-
ment suspesos a causa de l’estat 
d’alarma pel coronavirus. És el 
ministeri públic lleidatà qui pre-
sentarà aquest recurs perquè el 
centre Mas d’Enric de Tarrago-
na depèn del jutjat de Vigilància 
Penitenciària de Lleida. Podrà 
recórrer tant a l’Audiència com 
al Tribunal Suprem ja que el ju-
tjat de Vigilància Penitenciària 
avalava el permís de Forcadell 
pel 100.2 i deixava en mans del 
Suprem l’última paraula sobre el 
seu règim penitenciari.

Malgrat això, l‘expresidenta 
del Parlament va sortir ahir per 
primer cop de la presó de Mas 
d’Enric després de 61 dies de 
confinament, per reprendre el 
voluntariat i la cura de la seva 
mare. Forcadell sortirà 27 hores 
a la setmana per fer aquestes 
dues activitats, concretament 
nou hores diàries durant tres 
dies a la setmana.

La Fiscalia de Lleida 
recorrerà la sortida de la 
presó de Carme Forcadell

L’expresidenta 
reprèn la cura 

de la seva mare 
i el voluntariat


