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■POLÍTICA CATALANA

Els cantaires, ahir, com cada dilluns, davant de la Paeria per demanar la llibertat dels presos.

ITMAR FABREGAT

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El portaveu d’ERC, 
Sergi Sabrià, va assegurar ahir 
que cada vegada estan “més a 
prop” de tancar un pacte amb 
JxCat per desbloquejar la in-
vestidura. Així, va explicar 
que “som optimistes”, ja que 
“les converses van bé i creiem 
que l’acord és imminent”. No 
obstant, Sabrià va indicar que 
“en un moment com aquest 
hem de ser discrets per acon-
seguir l’objectiu”. El republicà 
va subratllar que treballen “in-
cansablement” per “legitimar 
Puigdemont i tenir un govern 
efectiu que permeti recuperar 
la Generalitat i posar fi al 155” 
ja que, segons la seua opinió, 
la intervenció de les instituci-

ons catalanes ja s’ha prolongat 
“massa dies”. Sabrià va insistir 
que “queden pocs serrells” per 
tancar. Així mateix, va negar 
que s’estigui parlant de noms 
per a la presidència efectiva 
de l’Executiu. En aquest sentit, 
va manifestar que el de “Jordi 
Sànchez no està sobre la tau-
la”. Per la seua part, la dipu-
tada del PDeCAT al Congrés 
Lourdes Ciuró va insistir que 
Puigdemont “té el mandat” per 
ser president. Ciuró també va 
subratllar que el líder de JxCat 
va sortir de territori espanyol 
sent un “ciutadà lliure” i que, 
per tant, no pot ser titllat de 
pròfug. Un dels consensos als 
quals han arribat JxCat i ERC 

ERC confia a tenir “molt tancat” el 
pacte amb JxCat abans de dijous
Ja han acordat el nomenament dels directius dels mitjans públics || Ciutadans 
insisteix que Puigdemont “no serà president” i reclama un altre candidat

és el del repartiment dels càr-
recs a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CC-
MA). D’aquesta forma, segons 
va publicar ahir El Nacional, 
els republicans designarien el 
president de l’ens i el director 
de Catalunya Ràdio, mentre que 
JxCat elegiria els caps d’infor-
matius de TV3 i la ràdio pública. 
Igualment, aquest mateix rota-
tiu digital va avançar que JxCat 
detindria el càrrec de portaveu 
del nou govern, que ocuparia 
Jordi Turull. En aquest context, 
el diari britànic The Times va 
publicar ahir un editorial en què 
demana al Govern de Mariano 
Rajoy que permeti el retorn de 
Puigdemont per obrir una fase 

diàleg. Així mateix, va qualifi-
car d’“excessiu” l’empresona-
ment dels líders independentis-
tes. D’altra banda, el secretari 
general de Ciutadans, José Ma-
nuel Villegas, va reiterar que 
“Puigdemont no serà president” 
i que “s’ha de buscar un candi-
dat alternatiu per desbloquejar 
la situació a Catalunya”. Ville-
gas va remarcar que la perso-

na que dirigeixi la Generalitat 
no ha d’estar ni fugida “ni a la 
presó”. Igualment, va explicar 
que Cs forçarà la votació d’una 
proposta de resolució perquè el 
Parlament “deixi clar” que el 
líder de JxCat no pot ser presi-
dent mentre sigui a Bèlgica. Vi-
llegas va posar en relleu que la 
seua formació “hagi aconseguit 
forçar” un ple aquest dijous a 
la Cambra catalana que posi fi 
a “mesos de paràlisi”. Al seu 
torn, el líder de Catalunya en 
Comú-Podem, Xavier Domè-
nech, va demanar que aques-
ta sessió plenària serveixi per 
“compartir estratègies” de 
desbloqueig, formar un govern 
i acabar amb el 155. 

“TÉ EL MANDAT”

El PDeCAT insisteix que 

Puigdemont no ha fugit  

i que “té el mandat”  

per presidir el Govern

Madrid diu que va esborrar 
dades secretes de Villarejo

INVESTIGACIÓ POLICIAL

❘ MADRID ❘ El Govern central ha 
assegurat que va eliminar les 
“identitats secretes” del co-
missari de la Policia Nacional 
José Manuel Villarejo després 
de jubilar-se el 2016. En relació 
amb una petició d’informació 
del PDeCAT a compte de la su-
posada “guerra bruta” contra 
polítics independentistes, l’Exe-
cutiu de Rajoy va respondre que 
“va procedir a donar de baixa 
aquesta documentació” i va re-
cordar que, en aquesta classe 

d’operacions, “sols les persones 
que les dirigeixen són coneixe-
dores de les identitats secretes 
adoptades per al seu desenvolu-
pament” ja que es tracta de pro-
tegir la identitat dels agents que 
hi participen. Igualment, el Go-
vern va reiterar que els agents 
que participen en operacions 
encobertes amb identitats secre-
tes “ho fan sota els paràmetres 
que es consideren més oportuns 
per al millor desenvolupament 
de la investigació”.

PDeCAT i ERC demanen investigar el 
vincle de l’imam de Ripoll i CNI al Congrés

TERRORISME ISLAMISTA

❘ MADRID ❘ Els representants del 
PDeCAT i ERC al Congrés han 
sol·licitat una comissió d’in-
vestigació parlamentària per 
conèixer els detalls de la rela-
ció entre l’imam de Ripoll, Ab-
delbaki es-Satty, amb el Cen-
tre Nacional d’Intel·ligència 
(CNI) i “la vinculació amb els 
atemptats a Barcelona i Cam-
brils”. Es-Satty, considerat com 
el cervell de la massacre i que 
va morir dies abans dels atacs 
jihadistes en l’explosió d’un 

habitatge en el qual es mani-
pulaven explosius a la localitat 
d’Alcanar, hauria mantingut 
contactes amb agents del CNI 
quan estava empresonat a Cas-
telló el 2014.  

En aquest sentit, el porta-
veu del PDeCAT, Jordi Xuclà, 
va insistir que “en una demo-
cràcia madura i d’alta exigèn-
cia seria inimaginable que el 
Parlament no hagués rebut ni 
una dada d’un sagnant atemp-
tat terrorista”. Així mateix, va 

subratllar que “va ser el mateix 
Govern central el que va re-
conèixer al novembre vincles 
en el passat entre el cervell de 
l’atemptat i el CNI”. 

En aquesta mateixa línia, el 
diputat d’ERC Gabriel Rufián 
va dir que és “innegociable” 
que s’aclareixin totes les om-
bres que envolten el cas de 
l’imam de Ripoll ja que “la 
seua reconeguda complicitat 
amb els serveis secrets” és in-
acceptable en una democràcia.

INTERNACIONALITZACIÓ

‘The Times’ demana a Rajoy 

que permeti a Puigdemont 

tornar de Bèlgica per iniciar 

una fase de diàleg

Un presumpte 
jihadista admet 
que va titllar Bin  
Laden d’“heroi” 

JUDICI

❘ MADRID ❘ El presumpte jiha-
dista Fouad Bouchihan, que 
va ser arrestat a la localitat 
de Roda de Ter el mes de no-
vembre del 2016, va admetre 
ahir a l’Audiència Nacional 
haver anomenat “heroi” al 
mort líder d’Al-Qaida Os-
sama bin Laden, però per 
ser una “persona religiosa i 
musulmana”. 

Durant l’interrogatori, 
Bouchihan va negar sim-
patitzar amb Daesh, que va 
qualificar d’“eina per tacar 
la imatge dels musulmans”. 
A més, va assegurar que en-
trava en pàgines web radicals 
únicament per informar-se i 
que la jihad “es veu ara que 
no té res a veure amb l’islam” 
al ser un “negoci”.

Ajornen cessar 
una edil de la 
CUP inhabilitada 
per una protesta

TARRAGONA

❘ TARRAGONA ❘ L’ajuntament de 
Tarragona va ajornar ahir 
el cessament de l’edil de la 
CUP Laia Estrada, inhabi-
litada per exercir el dret de 
sufragi passiu per haver par-
ticipat en una protesta contra 
la “pressió estètica” davant 
d’una botiga de roba el 2009. 
L’alcalde, Fèlix Ballesteros, 
va explicar que els cupaires 
disposen ara de quinze dies 
per presentar al·legacions i 
que la qüestió es tornarà a 
debatre al pròxim ple. El di-
putat de la CUP Vidal Ara-
gonès va titllar l’informe 
del secretari municipal que 
obliga al cessament d’Estrada 
d’“infame” i va dir que l’ajor-
nament és “una victòria”.


