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tuar De los Cobos en el vèrtex de
l’operatiu. Un De los Cobos a qui
ahir va retreure haver resultat «ofensiu» quan qüestionava la limitació
que els Mossos imposaven a l’ús de
la força. Hi ha «principis», va recordar el policia bo de la sèrie.
Trapero va defensar que no hi havia tres operatius diferents per aturar l’1-O, un per cos, sinó un de sol
compartit. Amb tot, la coordinació
policial «va fer fallida per raons que
desconeixíem», va aclarir sense atribuir responsabilitats. Els Mossos,
per tant, van complir el pla que havien lliurat al ﬁscal (dos agents per
col·legi electoral), un dispositiu que
requeria una col·laboració de la resta de cossos que aquests no haurien
concretat.
Segons Trapero, si els Mossos no
van impedir les activitats que ja des
del dia 29 omplien les escoles, va ser
perquè no s’interpretaven com a
preparatòries del referèndum. Una
explicació justeta. Però el major
també va recordar que tampoc la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil no
hi van fer res.
Trapero i Puigdemont
I ja al ﬁnal, a la pregunta de Marchena, va abordar la qüestió de les reunions. Les tenses trobades prèvies al
referèndum en què, a diferència de
la paella de col·legues publicitada
per Pilar Rahola on Trapero i Puigdemont compartien a la guitarra
cançons dels Beatles, el so va ser un
retruny de timbals. El 26 i el 28 de setembre del 2017, l’exmajor va alertar
l’aleshores president i membres del
seu govern que la coincidència als
carrers de dos milions de persones
disposades a votar i quinze mil policies encarregats d’evitar-ho «provocaria necessàriament» problemes d’ordre públic i de seguretat
ciutadana.
El major va instar el Govern «al
compliment de la legalitat, de les ordres judicials, que evidentment els
Mossos complirien, que no s'equivoqués amb nosaltres». I va afegir:
«Els vam dir que el cos de Mossos no
trencaria mai amb la legalitat i la
Constitució, que no acompanyàvem el projecte independentista i
que estàvem molestos amb les declaracions dels responsables polítics». «Forn va donar [als mitjans]
una imatge dels Mossos que no
s’adequava amb la realitat i ara ho
estem pagant», havia explicat una
estona abans Trapero. La resposta
de Puigdemont? «Facin la feina que
hagin de fer».

Duran espera que
el Suprem ignori
els qui demanen
una sentència
La directora de serveis de Presidència declara al judici per la campanya de civisme «venjativa»

La Generalitat es desentén de
factures per anuncis de l'1-O
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La directora de serveis del departament de Presidència l'1-O, Teresa
Prohias, va dir ahir al Suprem que
no van encarregar contractes a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pels anuncis de
l'1-O, malgrat que l'entitat va remetre dues factures per 93.179 i 184.624
euros i encara les reclama.
Prohias, que va ser una de les condemnades pel Tribunal de Comptes
al costat de l'expresident Artur Mas
per retornar gairebé cinc milions
d'euros gastats per la Generalitat en
la consulta del 9N, supervisava les
contractacions de Presidència que
dirigia l'exconseller Jordi Turull, de
manera que tenia coneixement de
tots els expedients de contractació
del departament.
No obstant això, la testimoni es va
desentendre en el judici de la campanya de civisme relativa a l'anunci
de les vies del tren que va emetre la
CCMA perquè no es va generar «cap
expedient de contractació» i ella només pot respondre dels tràmits que
fan «de forma legal i ordinària».
D'aquesta forma, no va saber expli-

n L'exlíder d'Unió Democràtica Josep Antoni Duran Lleida espera que
la sala del Suprem que jutja el procés
no faci cas als sectors de la societat
espanyola que demanen una sentència «venjativa». «La solució judicial no és la solució. No hi haurà solució en majúscules ﬁns que no hi
hagi una solució política. De moment, els polítics hem fracassat.
Convé que durant aquests dies no
fracassi la justícia. Caldrà esperar
una sentència, que encara no està
escrita», va aﬁrmar en una entrevista
amb Efe.
Duran, que acaba de publicar les
seves memòries amb el títol El riesgo
de la verdad, alerta que a Espanya hi
ha veus que reclamen «una sentència duríssima, que busqui la venjança» contra els dirigents independentistes encausats. «Espero que la justícia no fracassi com la política i que
s'allunyi tant d'aquesta voluntat venjativa d'una part de la societat espanyola com de la part de Catalunya que
diu que aquí no ha passat res i que
no podem admetre cap altra sentència que no sigui absolutòria», va dir.

La directora de serveis de Presidència, Teresa Prohias

car per què l'ens públic va remetre
aquestes factures, una per 93.179
euros al setembre i una altra per
184.624 euros a l'octubre que, segons ella, va conèixer per un requeriment de la secretària d'Estat d'Hisenda i que van aparèixer al febrer
del 2018 sense que constessin en
cap registre. I encara que va insistir
que no existia cap expedient que donés suport a aquelles factures i comprometés una despesa, aquells imports haurien de considerar-se en

qualsevol cas dins un acord marc
amb l'ens públic en cas que existissin.
Prohias no sap qui va decidir acudir a la Corporació una vegada que
les dues empreses que havien de realitzar la campanya de civisme van
renunciar, ni tampoc qui va enviar
els anuncis de les vies del tren a l'ens
públic, ni si els anuncis que es van
emetre van ser realment els de les
vies del tren de l'esmentada campanya.
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Òmnium: «La sentència està
escrita, però estem posant
traves per ﬁrmar-la»
EFE BARCELONA

Òmnium Cultural va dur a terme
ahir el seu primer «judici popular»
contra l'Estat, una acció simbòlica
en la qual es va assegurar que la sentència de la causa del procés ja està
«escrita» però que s’estan aconseguint «posar traves» al Tribunal Suprem per «ﬁrmar-la».
Aquesta iniciativa s'emmarca en
una campanya contra el judici del
procés per denunciar la «vulneració
de drets» dels independentistes presos i, amb el títol «Jo acuso» -en al·lusió al famós al·legat de l'escriptor
francès Émile Zola-, va celebrar a
Santa Coloma de Gramenet el seu

primer «judici a la democràcia».
L'objectiu de l'Estat és «que la ciutadania catalana tingui por, estigui
escarmentada i mai més s'atreveixi
a fer el que va fer», va sostenir el vicepresident d'Òmnium, Marcel
Mauri, cara visible de l'entitat des
que el seu líder, Jordi Cuixart, va ser
empresonat a l'octubre del 2017.
Mauri va acusar ahir l'Estat espanyol de seure al banc dels acusats
«presos sense garanties» i va insistir
en la tesi que el veredicte del judici
està decidit per endavant: «La sentència ja està escrita, però estem
aconseguint posar traves per ﬁrmarla», va aﬁrmar.

Un moment del «judici popular» ahir a Santa Coloma de Gramenet

