
El conseller d’Interior, Miquel
Buch, va lamentar ahir els «pre-
sumptes oblits» que va tenir l’ex-
ministre de l’Interior Juan Ignacio
Zoido en la seva declaració davant
el Tribunal Suprem en el judici del
procés i va assegurar que el minis-
teri va autoritzar la compra d’ar-
mament per als Mossos d’Esqua-
dra.

«Davant aquests presumptes
oblits del ministre Zoido, cal dir
que el que no recorda és que quan
es va fer la sol·licitud per part del
Govern de Catalunya de la com-
pra d’aquestes eines policials, el
mateix ministeri va autoritzar
aquesta compra», va assegurar el
conseller en declaracions a la
premsa durant la seva visita al
Parc de Bombers Voluntaris de
Matadepera.

Zoido va dir en la seva declara-
ció davant el Suprem que els Mos-
sos d’Esquadra van intentar com-
prar «armes i munició de guerra»,
però que el seu departament va
rebutjar l’adquisició en no ser
considerada «necessària».

«Ells parlen d’armament de
guerra, però són les eines que
s’utilitzen arran dels atemptats
terroristes gihadistes que hi ha ha-
gut a Europa, i allò que fa la policia
és adquirir unes armes per com-
batre el terrorisme», va dir Buch al
respecte. En aquest sentit, va
apuntar que les armes que es va
decidir comprar i l’adquisició de
les quals va aprovar el ministeri
d’Interior són les eines que usa la
policia per afrontar el nivell d’aler-
ta terrorista, situat en 4 sobre 5

tant a Catalunya com en el con-
junt de l’Estat, sobretot després
dels atemptats de l’agost del 2017
a Barcelona i Cambrils.

Buch també va assegurar que
tant Zoido com la resta de mem-
bres de l’executiu de Mariano Ra-
joy que han declarat aquesta set-
mana al Suprem com a testimonis
«tenen llacunes i oblits de moltes
coses», i va afegir: «Allò que no in-
teressa no ho expliquen, acusen o
fins i tot menteixen». Sobre l’ús de
pilotes de goma per part dels cos-
sos policials de l’Estat, ha dit que
el Parlament català no té autoritat
per prohibir a altres cossos utilit-

zar-les. «El que va fer el Parlament
va ser prohibir als Mossos l’ús de
pilotes de goma; m’agradaria viu-
re en un Estat normal en el qual
quan un Parlament fa una prohi-
bició, els altres cossos hagin
d’adaptar-se a aquests mandats
que ha dictat el poder legislatiu»,
va declarar.   

D’altra banda, l’Audiència Na-
cional va advertir a l’expresident
català Carles Puigdemont i quatre
exconsellers a l’estranger més que
la demanda presentada a Bèlgica
contra el jutge del Tribunal Su-
prem que va investigar el procés,
Pablo Llarena, per exigir-li res-

ponsabilitat civil és un «evident
frau de llei». En la denúncia con-
sideraven que havia fet unes de-
claracions on es posava en dub-
te la seva presumpció d’innocèn-
cia.

La secció tercera de la sala pe-
nal, presidida per Alfonso Gueva-
ra, fa aquesta reflexió en un acte
en el qual confirma el rebuig a tra-
mitar les querelles presentades
per l’associació de juristes Movi-
ment 24DOS i Vox per rebel·lió i
altres delictes contra la jutgessa
belga que estudia la demanda ci-
vil contra Llarena presentada per
Puigdemont.

EFE MATADEPERA

Buch lamenta els «presumptes oblits»
de Zoido i l’acusa de «mentir» al TS
El conseller recorda que el ministeri va autoritzar la compra d’armament per als Mossos d’Esquadra

ACN

Buch va criticar ahir les declaracions que va fer Zoido en el judici al Suprem

La Generalitat impulsarà per
primer cop una enquesta a tot
l’Estat sobre l’organització territo-
rial. Segons van explicar fonts de
la Presidència, davant la conjun-
tura actual i el nou escenari polític
que derivarà de les eleccions ge-
nerals, europees i municipals, el
departament vol disposar de
l’opinió i la percepció del conjunt
de ciutadans de l’Estat respecte de
la situació política catalana. Per
això, amb l’assessorament del
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO),
l’administració catalana farà un
màxim de 3.600 entrevistes per-
sonals arreu de l’estat. En un tre-
ball de camp que hi ha previst per
a després de les eleccions muni-
cipals. Les mateixes fonts van ex-
plicar que la Generalitat ja té in-
formació periòdica amb relació a
la percepció de la societat catala-
na sobre l’actual situació política,
econòmica i social que es viu a Ca-
talunya, així com la seva actitud
davant la política. 

ACN BARCELONA

La Generalitat farà
una enquesta a tot
l’Estat sobre la
situació política

El director de TV3, Vicent San-
chis, va negar ahir haver comès un
delicte de desobediència per
emetre anuncis sobre el referèn-
dum il·legal de l’1 d’octubre del
2017, mentre que el seu homòleg
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
va al·legar que ell només és res-
ponsable dels continguts de la ca-
dena. Els dos van declarar ahir en
qualitat d’investigats al jutjat 13 de
Barcelona que investiga l’1-O, i els
imputa un delicte de desobedièn-
cia per emetre publicitat institu-
cional del referèndum. A la sorti-
da de la Ciutat de la Justícia, San-
chis va negar els càrrecs que li im-
puten i va dir que, «en la seva ex-
periència», no ha comès cap tipus
de desobediència per l’emissió a
TV3 dels anuncis sobre el referèn-
dum. «Per haver emès anuncis del
referèndum, la meva experiència
em diu que no vaig desobeir», va
dir Sanchis, i va afegir: «Hi havia
una sèrie de documents que t’in-
dicaven el que havies de fer i el
que no, i com tot en la vida són in-
terpretables».

EFE BARCELONA

Sanchis nega, al
jutjat, haver comès
desobediència per
emetre publicitat
de l’1-O

L’expresident de la Generalitat
de Catalunya Artur Mas, l’exvice-
presidenta Joana Ortega i l’excon-

sellera Irene Rigau han pagat un
total de 90.000 euros per les mul-
tes que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) els va
imposar en la condemna per la
consulta del 9-N.

El lletrat de l’administració de
justícia de la Sala Civil i Penal del
TSJC ha constatat que «s’han fet
efectives les multes que havien es-
tat imposades als penats», de

36.000 euros per a Mas, 30.000 per
a Ortega i 24.000 per a Rigau, i in-
dica que les quantitats es transfe-
riran al Tresor Públic.

El TSJC també va confirmar
aquesta setmana que Mas estarà
inhabilitat fins al 21 de febrer del
2020; Ortega fins al 19 d’octubre
del 2019, i Rigau fins al 19 de juliol
del 2019, en compliment de la
seva condemna.

En una interlocutòria recollida,
l’alt tribunal català rebutjava la pe-
tició de les defenses dels tres ex-
dirigents perquè es comencessin
a comptabilitzar les condemnes
d’inhabilitació a partir de la data
en què va ser dictada la primera
sentència, el dia 13 de març del
2017, i no la de cassació del Tribu-
nal Suprem, que va ser dictada el
23 de gener del 2019.

EUROPA PRESS BARCELONA

Mas i les exconselleres Ortega i Rigau paguen les
multes per la consulta del 9-N imposades pel TSJC
En total, els tres
exdirigents han 
pagat una sanció de
90.000 euros

ARREU/CATALUNYA
ERC i PDeCAT volen que es blindi
la inviolabilitat del Parlament
 JxCat i ERC volen que el reglament del Parlament inclogui
un títol preliminar que garanteixi la «inviolabilitat» de la
Cambra com a institució. Fonts parlamentàries van explicar
que tots dos grups han donat suport a aquesta proposta
durant la reunió de la ponència de reforma del reglament.

Píndoles

Minoria Absoluta aparta
temporalment Toni Albà de «Polònia»
 La productora Minoria Absoluta ha decidit apartar
temporalment l’actor Toni Albà del programa de sàtira
política Polònia, de TV3, després de la polèmica suscitada
per un tuit fet per l’artista contra la dirigent de Ciutadans
Inés Arrimadas, segons fonts pròximes a l’empresa.
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