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UGT reivindica Bassa
La presidenta de la CCMA, Núria Llorach, amb el director de
TV3 i el de Catalunya Ràdio, al Parlament, l’any passat ■ ACN
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graïda i emocionada, en una
carta enviada des de la presó
del Puig de les Basses, la consellera Dolors Bassa celebrava ahir
les mostres de suport dels seus
companys de la UGT. “Gràcies per
pensar en mi”, els deia en l’escrit.
“Gràcies per reivindicar-me. Per no
oblidar-me i per fer-me sentir que
totes i tots som part d’un tot.”
I això que no va poder sentir els
crits de “llibertat, llibertat!” amb què
els assistents van aplaudir les seves
paraules.
El sindicat va organitzar un acte
de suport a Bassa i a la resta de presos polítics en un homenatge a la
seu històrica del sindicat a Barcelona, un edifici que tantes vegades havia visitat i trepitjat. Ella, que va ser
secretària general de la UGT a les
comarques gironines entre els anys
2008 i 2015, se sincerava als seus
companys: “He canviat molts quilòmetres de distància pel que em visiten per menys, però la manca de llibertat, la manca d’autonomia personal per prendre decisions del dia a
dia, la monotonia de menjar i dormir,
la manca de responsabilitat i finalment la manca d’identitat personal,
perquè tens la sensació que t’has
convertit en una més de les internes,
que tens com a referència el número
de la cel·la, és el mateix a Figueres
que a Alcalá-Meco”.
El secretari general de la UGT de
Catalunya, Camil Ros, que ha visitat
Bassa diverses vegades des que està presa, va ser l’encarregat de llegir
la carta. En un contacte previ amb
els periodistes, explicava que el
d’ahir era “un acte d’humanitat”.
“S’estigui o no d’acord amb les idees
que defensa Bassa, és injustificat
que estigui en presó preventiva i
tampoc les peticions de penes per a
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Un moment de l’acte celebrat ahir a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

ella i la resta de presos estan justificades.” A banda, volia que es convertís “en un acte per donar-li força”.
Ros, especialment commogut per la
situació de la seva companya, va
confessar que havia hagut de practicar la lectura de la carta per no deixar-se endur per l’emoció.
Amb tot, des del sindicat s’assumia que el d’ahir no seria el darrer
acte de suport a la consellera, perquè és previst “que el procés judicial
es compliqui més del compte”.
El sindicat, que va engegar una
campanya d’adhesions entre els
seus delegats en què es reclama la
“llibertat immediata per a Dolors

Bassa i la resta de càrrecs i dirigents
catalans”, ja té més de 400 adhesions, entre les quals tots els membres del secretariat nacional del sindicat a Catalunya i la comissió executiva federal, encapçalada per Josep Maria Àlvarez. L’objectiu és arribar a les 500 signatures afegint
companys d’arreu de l’Estat. Bassa
ho té clar: “Sabem que la nostra realitat no és estàtica, que es transforma, però que hi ha una marca en el
caràcter de cada persona, en el fer
del dia a dia, que ve de la gent amb
qui has conviscut, i per mi sou vosaltres. Sou, heu estat i sereu la marca.
La Comunitat UGT.” ■

El titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona,
que investiga l’organització de l’1-O, ha citat a declarar com a investigada el
9 d’octubre la presidenta
de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach,
per la publicitat del referèndum, segons va anunciar ahir TV3.
Llorach havia anat a declarar com a testimoni davant la Guàrdia Civil, el
magistrat de Barcelona i
fins i tot al Tribunal Suprem. El jutge Juan Antonio Ramírez exposa en
una resolució que les campanyes de catalans a l’exterior i el de les vies per
anunciar el referèndum
van costar 281.4904 euros al govern, i que, segons
va declarar Llorach, les
tres factures no van ser
pagades i se’ls va dir que

les posessin a càrrec de la
subvenció anual.
D’altra banda, el jutge
Ramírez, a petició de la fiscal, ha demanat a la Guàrdia Civil que analitzi si la
cancel·lació del servei de
Google Clouds que va ordenar el setembre passat
per bloquejar vuit webs del
referèndum “han produït
afectacions” en projectes
que hi havia en aquesta
plataforma i res tenen a
veure amb l’1-O, i si cal
mantenir la cancel·lació.
L’empresa Google LLC va
demanar al jutge que aixequés aquest bloqueig per
“desproporcionat”, el juny
passat. El jutge i la fiscal
no van voler fer-ne cas en
“no anar firmada”. Ara en
demanen la valoració de
danys, després de rebre un
escrit del secretari de l’estat de Delaware, on està
inscrita l’empresa, i que
s’hagi personat l’advocada
María Ruiz, amb poders
donats per Google. ■

