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➜POLÍTICA ELECCIONS

AGÈNCIES / X. SANTESMASSES
❘ maDriD/penelles ❘ La Fiscalia Pro-
vincial de Madrid va desauto-
ritzar ahir la Junta Electoral 
Central (JEC) i va advocar per-
què Carles Puigdemont, Toni 
Comín i Clara Ponsatí puguin 
formar part de la candidatura 
de JxCat a les eleccions euro-
pees del proper 26 de maig. En 
un escrit presentat davant del 
jutjat contenciós administratiu 
número 2 de Madrid amb motiu 
del recurs presentat pels advo-
cats de Puigdemont, el Ministeri 
Públic dóna la raó a les defen-
ses i subscriu els arguments que 
plantegen. D’aquesta manera, 
avala que els tres candidats 
vetats es puguin presentar als 
comicis comunitaris, ja que, el 
contrari, al seu entendre, su-
posaria una violació dels seus 
drets fonamentals. Amb tot, 
la Fiscalia fonamenta les seues 
al·legacions en els arguments 
continguts en el vot particular 
subscrit per quatre membres de 
la JEC per oposar-se a la decisió 
de deixar fora de les eleccions  
Puigdemont, Comín i Ponsa-
tí amb el pretext de trobar-se 
“voluntàriament en rebel·lia”. 
Així, expressa que, si els tres 
candidats vetats pel màxim òr-
gan de l’administració electoral 
consten al cens, no permetre la 
seua candidatura “vulneraria el 
principi d’interpretació més fa-
vorable a l’eficàcia dels drets fo-
namentals” en relació amb l’ar-
ticle 23 de la Constitució, que 
és el que regula la participació 
en els comicis de la ciutadania. 
Arran d’això, el fiscal recorda 
que la llei orgànica del Règim 
Electoral General (LOREG) 
únicament preveu l’exclusió 
de les llistes dels “condemnats 
per sentència ferma a la pena 
principal o accessòria de priva-
ció del dret de sufragi durant el 

Fiscalia avala que Puigdemont  
sigui candidat als comicis europeus
Afirma que el veto de la Junta Electoral viola el dret de sufragi passiu || Torra, a 
Penelles, titlla d’“aberrant” la resolució i demana al jutge que l’anul·li avui mateix

El Diplocat va celebrar ahir a Barcelona el primer acte públic després de l’aplicació del 155.
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tribunals

El director de Catalunya 
Ràdio, “pressionat”

n  saül Gordillo, director de 
catalunya ràdio, que està pro-
cessat per desobediència en re-
lació amb l’emissió de l’anunci 
de l’1-O a la cadena pública, ha 
al·legat davant del jutjat d’ins-
trucció número 13 de barcelona 
que va patir “pressions insu-
portables” que el van obligar a 
emetre l’espai publicitari. igual-
ment, va assenyalar dos direc-
tius de la corporació catalana 
de mitjans audiovisuals (ccma) 
per parar-li “una trampa”.

pOlÈmica

Cs carrega contra TV3 
per publicitar el procés

n el diputat de cs nacho mar-
tín va arremetre ahir contra el 
director de tV3, Vicent sanchis, 
que va acusar de “publicitar” 
l’independentisme per l’emis-
sió del documental Un procés 
dins del procés, que relata com 
afronten la presó preventiva 
els familiars dels líders inde-
pendentistes empresonats. a 
la comissió parlamentària de 
la ccma, sanchis, al seu torn, 
va carregar contra la Jec per 
les “últimes actituds i decisions 
controvertides”.

internaciOnalitZaciÓ

Corsos i gal·lesos visiten 
Junqueras i Romeva

n adam smith, president de 
plaid cymru, partit sobiranista 
de Gal·les, i l’eurodiputada de 
l’esmentada formació Jill evans 
van visitar ahir, en companyia 
d’anne tomasi, parlamentària 
de l’assemblea de còrsega, Ori-
ol Junqueras i raül romeva a 
la presó de soto del real. “som 
aquí per llançar un missatge 
de solidaritat ”, va manifes-
tar smith, que va advertir que 
“Junqueras, romeva i els altres 
presos suposen un greuge per 
a la reputació d’espanya a nivell 
internacional”.

n El Consell de la Diplomà-
cia Pública de Catalunya, 
més conegut com Diplocat, 
va celebrar ahir el seu pri-
mer acte públic després de 
l’aplicació de l’article 155 i 
el procés de liquidació a què 
va ser sotmès per part de la 
Generalitat intervinguda 
pel Govern central. En un 
seminari que va tenir lloc al 
recinte modernista de Sant 

Pau, la secretària general de 
l’organisme, Laura Foraster, 
va subratllar que no es poden 
“limitar” les funcions del Di-
plocat. En aquest sentit, va 
afirmar que continuarà “com 
fins ara, exportant la imatge 
de Catalunya, els seus actius 
i els seus valors a l’estranger, 
així com establint diferents 
ponts de diàleg amb la resta 
del món”.

EN DETALL

El Diplocat celebra el primer acte 
després de l’aplicació del 155

temps del seu compliment”, la 
qual cosa no es dóna en aquest 
cas. Així mateix, posa èmfasi 
en el fet que el també conseller 
cessat Lluís Puig, que resideix 
a Bèlgica des de l’octubre del 
2017, és candidat a les eleccions 
municipals i, malgrat trobar-se 
en la mateixa situació que Puig-
demont, Comín i Ponsatí, la JEC 
no li ha posat cap impediment. 
D’altra banda, el president de 
la Generalitat, Quim Torra, va 
dir a Penelles que “mireu si era 
aberrant la decisió de la JEC que 
fins i tot la Fiscalia dóna la raó a 
Carles Puigdemont”. També va 
dir que espera que avui el jutge 
emeti una resolució en la qual 
deixi sense efecte el veto de la 
Junta Central Electoral.

l’expresident intentarà  
de nou entrar al canadà
❘ brussel·les ❘ Carles Puigdemont 
ha enviat una segona sol·licitud 
a les autoritats canadenques 
per poder entrar a Quebec. 
En el viatge, que tindria lloc 
entre el 10 i el 14 de juny, el 
líder de JxCat seria rebut per 
la Societat Saint-Jean-Baptis-
te de Mont-real, d’orientació 
sobiranista.

Es va equivocar de pàgina web

Puigdemont va intentar en-
trar en territori canadenc el 
mes d’abril passat. Tanmateix, 
les autoritats d’aquest país 

nord-americà li ho van impe-
dir. Segons va publicar ahir el 
diari La Presse, l’autorització 
d’accés va ser denegada per-
què Carles Puigdemont la va 
cursar a través d’un portal no 
oficial que no el va informar 
que el Canadà havia sol·licitat 
informació complementària 
per donar el vistiplau al per-
mís. El web, que ja no és ope-
ratiu i que era explotat per una 
empresa catalana, va cobrar a 
Puigdemont 93 dòlars, davant 
els 7 dòlars que s’abonen pel 
canal oficial.

Torra declararà el 15 de maig per no 
complir l’ordre de treure els llaços
❘ barcelOna ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, de-
clararà en qualitat d’investigat 
per un presumpte delicte de de-
sobediència per incomplir els 
mandats de la Junta Electoral 
Central (JEC) que l’obligaven 
a retirar els llaços grocs i altres 
símbols independentistes dels 
diferents edificis i seus del Go-
vern. La citació de Torra, que 
com a aforat compareixerà da-
vant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), es 
produeix arran d’una querella 
presentada per la Fiscalia. 

En aquest escrit, firmat pel 
fiscal superior de Catalunya, 
Francisco Bañeres, el Ministeri 
Públic afirma que el president 
va desobeir “conscientment i 
deliberadament” el mandat de 
la Junta Central i va mantenir 
els símbols vetats. Amb tot, s’as-
senyala Torra per un presumpte 
delicte de desobediència a reso-
lucions judicials o a decisions o 
ordres de l’“autoritat superior”, 
comès per una autoritat o fun-
cionari públic. En concret, amb 
referència als acords de la JEC 
dels dies 11 i 18 de març. Des-

prés de conèixer-se la citació, 
el mateix Torra, a través de la 
xarxa social Twitter, va adver-
tir que defensarà “els drets in-
dividuals i col·lectius fins a les 
últimes conseqüències”. “Som 
en el costat correcte de la histò-
ria”, va sentenciar. Així mateix, 
Carles Puigdemont també va 
enviar un missatge de suport 
a Torra. “Anar a declarar per 
haver defensat la llibertat és un 
altre abús jurídic en la llarga llis-
ta d’abusos jurídics que ja por-
tem acumulada”, va subratllar 
el líder de JxCat.


