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Panorama Catalunya

n Més de tres setmanes després 
que el Tribunal Suprem remetés 
al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) la causa segui-
da contra la presidenta del Parla-
ment, Laura Borràs, pels delictes 
de malversació, prevaricació, fal-
sedat documental i frau a l’admi-
nistració, mentre va estar al cap-
davant de la Institució dels Lletres 
Catalans (ILC), la seva Sala Civil i 
Penal s’ha fet càrrec del procedi-
ment, segons va informar ahir el 
mateix TSJC. 

La lletrada de l’Administració 
de Justícia (antiga secretaria) de 
la Sala ha registrat la recepció de 
la causa, la instrucció de la qual 
ha correspost per repartiment al 
magistrat Jordi Seguí, encara que 
de moment l’únic pas que s’ha 
donat ha estat el de traslladar el 
cas a la Fiscalia perquè informi 
sobre la competència, extrem que 
aquí presenta pocs dubtes, dona-
da la condició d’aforats davant del 
TSJC dels diputats del Parlament 
per fets comesos a dins de Cata-
lunya. 

La instrucció d’aquest proce-
diment, que fonts de l’alt tribunal 
donen pràcticament per acaba-
da, ha estat molt accidentada, a 
causa dels diferents furs que te-
nen els càrrecs públics per als 
quals ha estat triada Borràs i que 
han arrossegat amb ella l’altre im-
putat en el procediment, l’infor-

màtic presumptament afavorit 
per Borràs a través de la presump-
ta fragmentació de contractes per 
no haver de treure a concurs les 
adjudicacions que li concedia. 

De fet, el Suprem va assumir la 
recerca de la causa al desembre 
de 2019 després d’inhibir-se un 
jutjat de Barcelona al seu favor, ja 

que Borràs era diputada al Con-
grés i per tant només podia ser in-
vestigada i jutjada per l’alt tribu-
nal. Durant aquest temps, l’alt tri-
bunal va oferir a l’ara presidenta 
del Parlament declarar voluntàri-
ament com a imputada, una op-
ció que ella va rebutjar i que va 
obligar a cursar el corresponent 
suplicatori a la cambra baixa per 
poder prendre-li declaració. 

Amb l’autorització del Congrés 
a la mà, Borràs va comparèixer 
davant l’instructor, el magistrat 
Eduardo de Porres, però, es va ne-
gar a declarar sense un informe 
policial sobre el veritable cost 
dels treballs que va adjudicar a 
l’altre imputat, Isaïes Herrero.

u El Suprem va remetre el cas a Catalunya en adquirir el càrrec 
de diputada al Parlament i perdre l’escó al Congrés dels Diputats 

La causa per corrupció 
contra Laura Borràs 
arriba a mans del TSJC 

ÁNGELES VÁZQUEZ. BARCELONA 

 Borràs, en ser escollida candidata de Junts al Parlament. DDG

n El PSC ha proposat una «refun-
dació» dels mitjans públics de la 
Generalitat (TV3 i Catalunya Rà-
dio) per «restablir la missió de ser-
vei públic» i «recuperar la credibi-
litat». L’executiva del partit va 
aprovar ahir un document per «re-
cuperar l’esperit fundacional» dels 
mitjans públics. El document in-
dica que, «lluny de treballar per a 
tots els catalans», TV3 «sembla 
sentir-se còmoda en ser un instru-
ment de l’estratègia independen-
tista»: «Aquesta aposta ha traspas-
sat totes les línies vermelles», con-
sideren.  Els socialistes apunten 
que hi ha dos punts «irrenuncia-
bles» per iniciar el procés. D’una 
banda, «restablir les missions de 
servei públic», amb «la transmis-
sió d’una informació veraç, objec-
tiva i equilibrada». D’altra banda, 
renovar els òrgans de govern de la 
CCMA i del Consell de l’Audiovi-

sual. 
Més enllà de la vessant més po-

lítica, els socialistes apunten que 
els mitjans públics de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) es troben immersos 
en un «canvi de paradigma» com 
a resultat dels canvis tecnològics i 
digitals, i assenyalen que això 
«obliga a una revisió». «Cal que 
TV3 i Catalunya Ràdio siguin de 
tots i cal un esforç per millorar-la i 
perquè tingui viabilitat», va expli-
car ahir mateix en roda de premsa 
la portaveu parlamentària, Alícia 
Romero. 

El document, obert a modifica-
cions, planteja dotze punts per re-
fundar la CCMA. La voluntat dels 
socialistes és compartir-lo amb ex-
perts i forces polítiques i «copsar 
suggeriments, angoixes i inquie-
tuds» arran de l’informe que n’ha 
fet el partit per poder-lo «millorar», 
va afegir Romero. 

La proposta dels socialistes 
planteja elaborar un pla estratègic 
per assumir la «transició digital», 
aprovar el contracte programa de 
la CCMA o una «reestructuració 
organitzativa que permeti la cul-
minació de la CCMA-digital». 
També parlen de «reconstruir els 
vincles de confiança amb el con-
junt de la societat catalana». En 
una altra línia, volen que la Corpo-
ració implementi estratègies per 
respondre d’un mercat «cada cop 
més dinàmic i competitiu». Un al-
tre punt rellevant és l’aposta per «la 
construcció d’una plataforma de 
serveis Over The Top (OTT)» . 

El PSC vol «refundar» 
TV3 perquè no sigui 
un «instrument 
independentista»

ACN/DdG. BARCELONA 

u Els socialistes creuen que 
cal «restablir la seva missió 
de servei públic» i també 
«recuperar-ne la credibilitat»

El PSC considera urgent 
la renovació dels òrgans 
de govern de la CCMA    
i del Consell de 
l’Audiovisual 

La lletrada de 
l’Administració de 
Justícia ja ha registrat  
la recepció de la causa, 
que instruirà Jordi Seguí

n Un home de 67 anys va morir 
diumenge després de precipitar-
se de forma accidental d’uns 12 
metres del castell de Taradell 
(Osona), on s’estava celebrant un 
aplec. L’accident va succeir pels 
volts de tres quarts de dotze del 
migdia. La víctima és Joaquim 
Feixas, un empresari molt cone-
gut al municipi que formava part 

de la junta organitzadora de l’acte 
sardanista. Actualment era el 
president del Gremi Fusta i Mo-
ble de Catalunya. Fonts del con-
sistori han confirmat que va voler 
fer una fotografia, es va entreban-
car i va caure des d’una paret bai-
xa del castell. Fins al lloc s’hi van 
desplaçar dues dotacions de 
Bombers i un helicòpter medica-
litzat que el va traslladar en estat 
molt greu a l’hospital Parc Taulí 
de Sabadell, on va morir. 

Des del consistori subratllen 
que va ser una caiguda «fatídica» 
i lamenten la pèrdua d’una per-
sona «molta activa i apreciada» a 
Taradell.  

Mor un home en caure d’uns 
12 metres al castell de Taradell

ACN/DDG. TARADELL 

u La víctima, de 67 anys, es 
va entrebancar quan anava 
a fer una fotografia durant 
la celebració d’un aplec 

n L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a sis anys de presó els 
dos joves acusats d’una agressió 
sexual doble a Manresa el desem-
bre de 2019. Tot i que fiscalia de-
manava per a cadascun dels acu-
sats una pena d’onze anys, final-
ment el jutge els ha condemnat a 
sis per un delicte d’agressió sexu-

al. A més, a un d’ells, li afegeix un 
any més de presó per un delicte 
de lesions i, a l’altre, tres mesos de 
multa per un delicte lleu de lesi-
ons. Tots dos hauran d’indemnit-
zar les víctimes amb més de 
12.000 euros. També s’ha acordat 
substituir la pena de presó per 
l’expulsió de l’Estat un cop s’ha-
gin complert tres quartes parts de 
la pena o bé quan accedeixin a la 
llibertat condicional o al tercer 
grau penitenciari. 

Durant el judici, les dues joves 
–una de les quals tenia 15 anys en 
el moment dels fets- van assegu-
rar que els dos acusats les van in-

timidar amb un ganivet per poder 
mantenir relacions sexuals amb 
elles. Els dos nois van negar els 
fets i van declarar-se innocents. 

Ara, l’alt tribunal ha interposat 
una pena de sis anys de presó per 
a un d’ells, que respon a les inici-
als Y.F., com a autor d’un delicte 
d’agressió sexual i l’ha condem-
nat a pagar una indemnització de 
12.140 euros a la víctima. A més,  
haurà de pagar una multa de 540 
euros per un delicte lleu de lesi-
ons. Pel que fa a l’altre acusat, que 
respon a les inicials A.N., l’alt tri-
bunal el condemna a set anys de 
presó, un dels quals per lesions.

Sis anys de presó per als dos acusats 
d’una agressió sexual doble a Manresa 

ACN/DDG. MANRESA

u A un se li ha afegit un any 
més per lesions, mentre que a 
l’altre se li sumen tres mesos 
per un delicte lleu de lesions


