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CATALUNYA ARREU

El PP exigeix la
dimissió dels
directors dels
mitjans catalans
 José Antonio Martín Pallín, que és magistrat emèrit d’aquest ens, augura que la sentència del procés per estar imputats

Un exjutge diu que el Suprem vol evitar
que Junqueras vagi a les europees

serà abans del 29 de maig i tem que només donaran 20 dies als independentistes per defensar-se

ACN BARCELONA
ACN

EUROPA PRESS/EFE ABARCELONA

El magistrat emèrit del Tribunal
Suprem José Antonio Martín Pallín
creu que la «nova estratègia» d’aquest tribunal sobre la causa del
procés busca «alleugerir els tràmits del judici oral» i tenir la sentència abans del 29 de maig per
evitar que «algú es presenti a les
eleccions europees».
En aquests termes es va pronunciar ahir Martín Pallín en una
entrevista a Catalunya Ràdio en la
qual va considerar que s’ha invocat
«una cosa que es va introduir a la
llei d’enjudiciament criminal, que
és evitar les macrocauses» i, d’aquesta manera, «alleujar els tràmits del judici oral» i que la sentència estigui al maig.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha proclamat l’exvicepresident català Oriol Junqueras,
empresonat preventivament a Lledoners per la declaració unilateral
d’independència de l’1 d'octubre
del 2017, com el seu candidat als
comicis europeus. L’exmagistrat
també es va referir a la decisió del
Suprem de jutjar el cas del procés
però enviar al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) la
causa contra cinc exmembres de
la mesa del Parlament i l’exdirigent
de la CUP Mireia Boya, acusats
únicament per desobediència.
Martín Pallín va indicar que el

El president d’ERC, Oriol Junqueras

Tribunal Suprem «ha fet una espècie de tall o d’incisió i ha distingit
entre rebels i desobedients, però,
en realitat, si llegim atentament la
qualiﬁcació ﬁscal i la de l’Advocacia de l’Estat, tots són desobedients, tots no han complert les decisions del Tribunal Constitucional». Segons el seu parer, no hi ha
«diferències per establir aquest tall
tan dràstic i enviar-ne uns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i d’altres al Tribunal
Suprem».

D'una altra banda, Martín Pallín
va sostenir que ara «s’obre un període molt interessant perquè amb
la llei a la mà els han donat deu dies
perquè facin un escrit de defensa,
fet que es dona a un atracador de
bancs o a un senyor al qual han robat una cartera al carrer». «No crec
que les situacions siguin equiparables i, per tant, m’imagino que
demanaran pròrroga», va dir. Segons la seva opinió, aquesta causa
«necessitaria un mes per a qualsevol advocat per poder exercitar el

dret de defensa en igualtat amb les
acusacions».
Respecte a la llengua que s'utilitzi, espera que se solucioni amb
«una certa ﬂexibilitat» i, preguntat
sobre si creu que el judici serà just,
va dir que espera que sí, encara
que «el que crec que no és just és
que s’hagi fet aquest procés i que
s’hagi arribat a aquest punt», a la
vegada que va reiterar que «la posició sobre la rebel·lió és pràcticament unànime en el camp del dret
penal que no existeix».

El PDeCAT alerta la Crida del risc
d’«esmicolament» del sobiranisme
El PDeCAT farà una consulta
a la militància per decidir
l’encaix del partit en l’espai
impulsat per Puigdemont

expressa els seus recels que
l’organització de Puigdemont
s’acabi constituint en partit

EFE BARCELONA

n El secretari d'organització del
PDeCAT, Ferran Bel, va advertir
ahir la Crida Nacional per la República del risc que el seu objectiu
inicial «d'aglutinar» el conjunt de
l'independentisme es vegi «pervertit» i acabi suposant més «esmicolament» d'aquest espai.
En declaracions a Efe, Bel va expressar així les seves reserves davant la possibilitat que la Crida de la qual no forma part- s'acabi
constituint com a partit, perquè
signiﬁcaria augmentar el nombre
de formacions polítiques en l'espectre independentista, tenint en
compte que el PDeCAT té «absoluta voluntat» de seguir existint.
A l'espera del que passi al congrés constituent de la Crida, el 26
de gener, Bel ha constatat que el

Ferran Bel

seu objectiu inicial d'agrupar tot
el independentisme sota un mateix paraigua «ara per ara no és
viable», perquè ERC i la CUP ja
s'han desmarcat i només el PDeCAT s'ha obert a participar, per la
qual cosa el moviment impulsat
per Carles Puigdemont «s'haurà
de reconﬁgurar».

Per això, va advertir que seria
una «paradoxa» que una fórmula
com la Crida, que «naixia com un
paraigua per aglutinar tot l'independentisme, acabés signiﬁcant
l'esmicolament» del sobiranisme.
«No tindria sentit que un moviment que neix per aglutinar a
tots els partits independentistes
acabés signiﬁcant que, en lloc de
tres partits -PDeCAT, ERC i la
CUP-, n'hi hagués quatre. Seria
una perversió de l'objectiu inicial
de la Crida», va subratllar.
En aquesta línia, el PDeCAT té
prevista una consulta a la militància per decidir el seu encaix amb
la Crida, però no es convocarà ﬁns
a conèixer com es conﬁgura ﬁnalment el moviment liderat per
Puigdemont, Jordi Sànchez i
Quim Torra.

Anuncis de l’1-0
El jutjat d'instrucció número 13 va
citar ahir com a investigats Sanchis i Gordillo, a més de la directora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels
Barbarà, que hauran de declarar
el 23 de gener.
La citació, amb data del 20 de
desembre, no n’especiﬁca el motiu, però el jutjat 13 és el que s'ocupa a Catalunya de l'1-O. Entre altres qüestions, s'està investigant
una possible malversació de fons
o desobediència del tribunals
pels anuncis que van emetre TV3
i Catalunya Ràdio sobre el referèndum.
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Regió7, en plena fase d’expansió,
necessita incorporar un

TONI ALBIR/EFE

El secretari d’organització

nLa vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va
exigir ahir la dimissió «immediata» dels directors de TV3, Vicent
Sanchis, i de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, després que siguin
investigats pel jutjat d'instrucció
13.
La també diputada del PPC al
Parlament considera que els dos
periodistes han de deixar les seves responsabilitats: «És incompatible la imputació amb els seus
càrrecs públics». En aquest sentit,
Levy presentarà una pregunta al
Parlament dirigida a la consellera
de Presidència, Elsa Artadi, per
saber si troba «ètic» mantenir-los
al càrrec.

ASSESSOR/A PUBLICITARI
-

Gestionar cartera de clients
Prospecció comercial i captació de clients nous
Comercialització de productes principalment digitals
Implicació en tot el procés de venda: preparació
de propostes, anàlisis de resultats, etc.

Requisitis:
- 2 anys d’experiència en el món comercial
- Perfil digital
- Habituat a treballar amb objectius
- Imprescindible parlar català i escrit
- Bona presència
- Carnet de conduir i vehicle propi
Es valorarà:
- Formació en màrqueting digital i publicitat
- Habituat a treballar amb CRM
Oferim:
- Alta Seguretat Social
- Sou fix + variables + quilometratge

Envieu currículum a: jpedreira@regio7.cat

