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Torra al·lega que 
l’ordre de retirar els 
llaços era «imprecisa»

E
l president de la Generali-
tat, Quim Torra, va argu-
mentar davant del jutge 
que l’ordre de la Junta Elec-

toral Central (JEC) de retirar els 
llaços grocs dels edificis públics en 
campanya electoral era «imprecisa», 
i va al·legar un nou argument: que 
aquest organisme electoral no era el 
competent per acordar aquesta me-
sura, sinó les juntes provincials ca-
talanes. L’equip jurídic del cap del 
Govern considera que el requeri-
ment és, doncs, legalment nul. En 
clau política, Torra va invocar al Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya la llibertat d’expressió i va 
llançar un missatge desafiador, des-
prés de la declaració com a imputat: 
«Pagaré el preu que faci falta en de-
fensa dels drets i llibertats». 

Torra estava citat per la seva im-
putació arran de la querella per de-
sobediència presentada per la fisca-
lia a l’haver desatès al març l’ordre 
de la JEC de retirar els llaços i les es-
telades. Des de primera hora del ma-
tí, el magistrat instructor de la cau-
sa, Carlos Ramos, l’estava esperant 
per al seu interrogatori com a impu-
tat. El president va arribar al Palau 
de Justícia de Barcelona acom-
panyat pels seus consellers, excepte 
els titulars dels departaments de 
Justícia i Interior, així com per dipu-
tats de JxCat i ERC i membres d’enti-
tats independentistes. 

 
UNES 200 PERSONES / La comitiva va 
ser rebuda per unes 200 persones 
davant l’edifici judicial del passeig 
de Lluís Companys, convocades per 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), Òmnium Cultural, l’Associa-
ció de Municipis per la Independèn-
cia (AMI) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), que van denun-
ciar, en un comunicat conjunt, que 
s’ha tornat «a posar en evidència la 
vulneració dels drets i les llibertats 
fonamentals per part de les institu-
cions judicials».  

b El president afirma 
que la JEC no era 
competent per 
prendre la mesura

Després de la declaració, el magis-
trat va sol·licitar al gabinet de comu-
nicació del president que entregui 
una còpia de dos comunicats de 
premsa relacionats amb els requeri-
ments de la Junta Electoral precisant 
l’hora i els mitjans en què van ser pu-
blicats. També va reclamar al Síndic 
de Greuges còpia de l’informe que va 
elaborar sobre l’exhibició de símbols 
polítics en campanya electoral. 

 
MISSATGE DESAFIADOR / La querella in-
terposada pel fiscal superior de Cata-
lunya acusa Torra de desatendre 
«reiteradament» les ordres de la Jun-
ta Electoral Central quan va mante-
nir simbologia «partidista» en edifi-
cis públics, entre ells el Palau de la 
Generalitat, fet que segons la seva 
opinió revesteix «especial gravetat ja 
que incideix directament en el dret 
de participació política de la totali-
tat de la ciutadania». 

En una compareixença posterior 
en el Palau de la Generalitat, Torra va 
mantenir el to polític desafiador con-
tra el Govern i l’Estat espanyol, que 
va acusar de perpetrar una «manio-
bra» repressiva contra l’independen-
tisme utilitzant les institucions i apa-
rells de poder. Va assegurar que «si la 
democràcia espanyola no aguanta 
aquesta defensa [de drets i llibertats], 
pagaré el preu que faci falta», i en 
aquest sentit va afegir que pensa 
anar «fins a les últimes conseqüèn-
cies», obviant que al final sí que va 
obeir la JEC i va retirar els llaços i les 
banderes independentistes. I en ter-
mes jurídics, va destacar que la reso-
lució de la Junta Electoral en què va 
prohibir els llaços era nul·la perquè 
no era l’òrgan competent. 

Per la seva banda, l’acusació pú-
blica afirma que el mandatari català 
va desatendre «conscientment i deli-
beradament» el requeriment «clar i 
exprés» emès per la JEC i va mante-
nir els elements que la Junta li de-
manava retirar, «encara que fos de 
manera encoberta i simbòlica». 

 
INFORME DESATÈS / Després de rebre 
l’ultimàtum de la JEC, Torra va 
anunciar que seguiria les recomana-
cions del Síndic de Greuges i, tres 
dies després, va substituir la pancar-
ta a favor dels presos per una altra 
amb el mateix missatge, però sense 
el llaç groc. Això va motivar una no-
va resolució de la Junta Electoral, 
que va acordar portar el cas a la fisca-
lia i obrir un expedient sancionador. 
Finalment, Torra va retirar també 
aquesta segona pancarta després 
d’una controvèrsia entre els conse-
llers d’ERC i JxCat. H

b El cap del Govern 
invoca la «decència 
democràtica» per  
no respondre a Vox
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«Pagaré el preu  
que faci falta  
si la democràcia 
espanyola no 
aguanta la defensa 
dels drets»

«El canvi de 
pancartes no va 
significar un canvi 
de posició. 
Defensem  
posar el llaç»

«Exigim al Govern 
central que deixi 
d’utilitzar les  
seves institucions  
per a l’estratègia 
repressiva»

El president de la Generalitat, Quim Torra, a l’arribar al TSJC, ahir.

Torra va expressar a primera ho-
ra del matí via Twitter les intencions 
amb què acudia al TSJC: «Hi aniré a 
acusar l’Estat d’aquesta deriva auto-
ritària i a defensar la llibertat d’ex-
pressió fins a les últimes conseqüèn-
cies». La declaració del president va 
durar 45 minuts. Segons les fonts 
consultades, va respondre cinc pre-
guntes del fiscal superior de Cata-
lunya, Francisco Bañeres, i les del 
seu advocat, Gonzalo Boye. En canvi, 
va rebutjar contestar el lletrat de 
Vox, que exerceix l’acusació popu-
lar, per «decència democràtica». 

Segons fonts de la defensa de 
Tor ra, el jutge els va comminar a no 
revelar als mitjans de comunicació 
dades sobre l’interrogatori «fins 
després de les eleccions». Boye, això 
sí, va assegurar que el seu represen-
tat va ser «coherent» amb les afir-
macions realitzades fins ara respec-
te a la polèmica dels llaços grocs. 

El fiscal acorrala  
la cúpula de TV-3 i  
de Catalunya Ràdio
b Acusa 28 alts 
càrrecs del Govern 
d’«organització 
criminal» per l’1-O

minal, que comporta penes de fins 
a vuit anys de presó. Entre aquestes 
persones hi ha el director de TV-3, 
Vicent Sanchis; el de Catalunya 
Ràdio, Saül Gordillo; la presidenta 
de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, Núria Llo-
rach; així com el secretari de Comu-
nicació de l’Executiu català, Antoni 
Molons, i els secretaris generals Joa-
quim Nin (Presidència), Josep Gi-
nesta (Treball) i Aleix Villatoro (Re-
lacions Internacionals). També hi 
inclou la interventora de la Genera-
litat, Rosa Vidal, el director gene-
ral de Comunicació, Jaume Clotet, 

J. G. A. 
BARCELONA

La Fiscalia de Barcelona ha sol·li-
citat a la jutge que investiga l’or-
ganització del referèndum uni-
lateral de l’1-O que ampliï el pro-
cessament contra 28 alts càrrecs 
de la Generalitat i empresaris 
per un delicte d’organització cri-


