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ARREU/CATALUNYA
Detenen un home per intentar
entrar a la Casa Rosada armat

Imputen l’expresident del Sudan
per la mort de manifestants

argentina va detenir ahir a primera hora del matí un home
que va intentar entrar amb un revòlver a la Casa Rosada i
que argumentava que tenia una reunió prevista amb el
mandatari, Mauricio Macri.

l’expresident Omar al-Bashir, enderrocat en un cop d’Estat
perpetrat l’abril, per la mort de manifestants al país. AlBashir és un dels imputats per incitació i participació
criminal en la mort de manifestants.

 El servei de seguretat de la seu de la Presidència

Píndoles

 EL JUDICI DE L’1-O

 La Fiscalia del Sudan va anunciar ahir la imputació de

DECLARACIONS DE LES DEFENSES Les defenses del judici del procés van centrar ahir els seus esforços per combatre l’acusació de
malversació de nou acusats amb els testimonis d’alts càrrecs de la Generalitat, que van negar l’existència de contractes públics per l’1-O

Alts càrrecs de la Generalitat neguen que
el referèndum costés diners als catalans

El tinent d’alcalde en funcions de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, defensa l’1-O com una mobilització legítima
TRIBUNAL SUPREM

EFE/ACN MADRID

Les defenses del judici del procés van centrar ahir els seus esforços per combatre l’acusació de
malversació de nou acusats amb
els testimonis d’alts càrrecs de la
Generalitat, que van negar l’existència de contractes públics per a
l’1-O, que, segons el seu parer, no
va causar «cap perjudici» als
comptes catalans.
Són l’exdirector del gabinet jurídic de la Generalitat i la directora
general de Contractació, Francesc
Esteve i Mercè Corretja, respectivament, que van donar la mateixa
versió d’alguns acusats sobre l’absència de partides públiques per
a l’organització del referèndum.
«No hi ha cap contracte formal
especíﬁc per a activitats de l’1-O,
ni afectació pressupostària, ni reserva de crèdit, ni factura pendent», va assegurar Esteve, investigat per un jutjat de Barcelona,
que va anar desgranant un per un
els contractes en els quals la Fiscalia veu indicis de malversació.
Ni en la campanya Civisme,
que va quedar deserta perquè les
adjudicatàries van renunciar-hi,
ni en el registre de catalans a l’exterior, que es va desvincular completament de l’1-O, ni en els
anuncis de les vies del tren difosos
per mitjans públics catalans, ni en
els encàrrecs a l’empresa postal
Unipost, la Generalitat va destinar
un sol euro públic al referèndum,
segons Esteve.
Com va fer Jordi Turull, excon-

El tinent d’alcalde en funcions al consistori barceloní, Jaume Asens, ahir al Tribunal Suprem

seller de Presidència, del qual depenia Esteve, el testimoni va posar
èmfasi en què els anuncis de les
vies tenien caràcter «gratuït» perquè formaven part d’un acord
marc, malgrat que la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
encara reclama dues factures
d’un import total de 112.747 i
223.396 euros.
Tot i això, després d’un estudi
jurídic, la Generalitat va declarar
nul·les les factures perquè es van
enviar per correu electrònic sense
usar la plataforma pertinent, en-

cara que no va esmentar si es va
donar l’oportunitat a la Corporació d’enviar-les segons la forma
establerta.
La Generalitat també tenia un
contracte marc amb Unipost i, segons Esteve, no existeix cap factura o reserva de crèdit relacionada
amb l’esmentada empresa postal
ni amb cartelleria, sobres o paperetes de l’1-O.
Per a Esteve, les «factures proforma» emeses per Unipost van
ser «considerades per la Generalitat pressupostos» i «no és un en-

Boya explica que la CUP no volia
desconvocar la manifestació del 20-S
ACN MADRID

L’exdiputada de la CUP Mireia
Boya va explicar ahir al Suprem
que va discutir amb Jordi Sànchez
el 20-S en una reunió a 2/4 d’11 de
la nit a Economia perquè no veien
bé desconvocar la concentració.
«Vaig discutir amb Sànchez, sobretot, perquè ell estava convençudíssim que calia desconvocarla», va detallar. Tant Sànchez com

Cuixart van demanar suport a ella
i Eulàlia Reguant (CUP) i altres diputats de forces independentistes
per demanar a la gent que marxés.
Des de la CUP van posar com a
«condició» que anunciessin per a
l’endemà «amb hora i lloc» com
continuaven les protestes. Boya
també va dir que ella i Reguant
van pujar a un vehicle de la Guàrdia Civil per calmar els ànims d’un

grup de joves que «protestaven
més animadament». Boya va dir
que en tot moment es van fer crides a protestar des de les «bases
de la desobediència civil no violenta». «Era important fer crides i
recordar que calia mantenir-nos
en aquesta actitud perquè la intervenció de la policia buscava
justament el contrari», va remarcar Boya.

càrrec formal», tot i que segons la
Guàrdia Civil sí que va haver-hi diverses notes d'entrega amb el segell de la Generalitat que per als
investigadors són una comanda
oﬁcial.
En un to menys polític i més
tècnic, Mercè Corretja també va
negar l’existència de contractes
públics per a l’1-O i va restar validesa a l’intent d’Unipost de cobrar
una factura al departament de
Treball perquè es va servir d’una
nota d’entrega que «formalment
no complia els requisits necessa-

ris». L’empresa postal va generar
una seqüència de factures que
van quedar en suspens en quatre
conselleries més.
Per la seva part, el tinent d’alcalde en funcions de l’Ajuntament
de Barcelona Jaume Asens va defensar des del Tribunal Suprem
l’1-O com un «exercici legítim, no
només per raons morals i polítiques, també jurídiques», davant
del que va qualiﬁcar d’«abús de
dret» i del «trencament del pacte
territorial». En la seva declaració
al Tribunal Suprem, va dir que per
això van cridar a participar en
aquella jornada fent «desobediència civil». També va defensar
el posicionament del consistori:
«El nostre compromís, a diferència del que han dit alguns, ha estat
un dels més clars dels ajuntaments de Catalunya, tot i no formar part de l’AMI», va assegurar.
Asens va explicar que a l’escola
Ramon Llull hi va haver una actuació «immoral» amb «càrregues
indiscriminades». El president del
tribunal, Manuel Marchena, va tallar diverses preguntes de la defensa de Jordi Cuixart perquè considerava que portaven a respostes
amb valoracions polítiques.
Tot i admetre que tenia coneixement que el referèndum estava
suspès pel Tribunal Constitucional i de l’ordre del TSJC als cossos
policials per impedir-lo, Asens va
defensar l’1-O com una «mobilització» emparada pel «dret de reunió i manifestació».

La Generalitat xifra en 268.000
euros els danys a centres públics
EFE MADRID

La Generalitat valora en 268.000
euros els danys als col·legis públics que es van utilitzar l’1-O per
l’actuació de les forces de seguretat de l’Estat. La secretària general
del departament d’Educació, Nuria Cuenca, citada a petició de la
defensa de Jordi Sànchez, Jordi
Turull i Josep Rull, va declarar davant el tribunal del procés que la
Generalitat tenia l’«obligació» de

valorar els danys provocats en els
col·legis. Després de comptabilitzar tots els desperfectes durant el
referèndum de l’1-O, va dir que la
quantitat va ser de 268.000 euros,
i els danys «coincidien amb on hi
va haver una actuació policial».
Respecte a l’ús dels col·legis públics, va explicar que l’autorització
per a activitats socials o esportives
fora de l’horari escolar depèn de
l’Ajuntament.

