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Sànchez, Rull i
Turull recorren
la decisió del TS
de quedar-se la
causa de l’1-O
L’advocat de Jordi Sànchez, Josep
Rull i Jordi Turull ha presentat un
recurs d’apel·lació davant la Sala
Penal del Tribunal Suprem contra
la decisió de quedar-se la major
part de la causa de l’1-O i enviar
només sis dels divuit acusats al TSJC. El lletrat Jordi Pina al·lega que
el tribunal ha “creat” almenys cinc
nous criteris per determinar la seva competència sobre el cas, apartant-se de la seva jurisprudència i
decisions anteriors. Fonts del Suprem ja han avançat que aquesta
decisió no es pot recórrer. El recurs, diu l’advocat, pot ser considerat també un recurs de cassació,
de súplica o fins i tot un incident
de nul·litat de les actuacions.

Els directors de
TV3 i CatRàdio,
investigats per la
causa contra l’1-O
Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül
Gordillo, seran citats a declarar
en qualitat d’investigats en la
causa oberta pel jutjat número
13 de Barcelona contra l’1 d’octubre.
És la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va cridar a
declarar com a investigada la
presidenta de la Corporació
Catalana de Mitjans Audivisuals, Núria Llorach. En el seu
cas, Llorach va ser citada pels
anuncis del referèndum de l’1
d’octubre.
Sanchis i Gordillo han estat
citats a declarar el 23 de gener,
tot i que no s’ha especificat per
què se’ls investiga.

Huguet, investigat
per un retuit
sobre la secretària
judicial del 20S
L’exconseller Josep Huguet denuncia que un jutjat l’investiga
per haver fet una repiulada a
Twitter en què es donava informació sobre la secretària del
jutjat número 13 de Barcelona. Segons va explicar el mateix
Huguet a Catalunya Ràdio, se
l’acusa de dos delictes: un de
coaccions i un altre d’intimidació a la justícia. El jutjat número 22 de Barcelona l’ha citat a
declarar.

Artadi demana explicacions a Cs
pel pacte andalús amb PP i Vox
La consellera de Presidència opina
que l’acord és “impresentable”
Barcelona
ACN
La consellera de Presidència, Elsa
Artadi, ha demanat explicacions
a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, pel pacte de Cs i PP amb
Vox a Andalusia. En una entrevista ahir al matí, la també portaveu
del Govern va qualificar com a
“impresentable” l’acord del partit
taronja amb PP i Vox per la constitució de la Mesa al Parlament andalús. Així mateix, Artadi considera que PP i Cs estan arrossegant
Espanya en contra de l’europeisme, amb un suport a l’extrema
dreta que suposa un “canvi de
cicle” a l’Estat. La consellera va
apuntar que, durant molts anys, Espanya ha anat “caminant”
cap a Europa, però l’entesa de Cs
amb l’organització d’ultra dreta
suposa avançar cap a la direcció
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“contrària” de la comunitat internacional.
En l’entrevista, Artadi va lamentar que el suport de PP i Cs
a Vox permeti que, en comptes
“d’isolar” l’extrema dreta, es busqui un acte postelectoral “només

per anar a buscar les cadires”. En
aquesta línia, la consellera creu
que la cap de files del partit taronja a Catalunya ha de donar
explicacions als catalans, sigui al
Parlament o en tots els actes que
organitzin, sobre què està fent Cs.

Així mateix, Artadi va recordar
que Arrimadas va tenir un “paper
fonamental” durant la campanya electoral andalusa i que, per
tant, “no es pot desentendre” de
l’entesa del seu partit amb Vox:
“Haurà d’explicar per què decideixen pactar amb l’extrema dreta, quan no ho està fent ningú a
Europa”, va insistir.
Amb tot això, la portaveu del
Govern ha constatat que Cs ja no
podrà assegurar, durant les campanyes de les eleccions i municipals i europees, que no arribarà
amb acords amb l’extrema dreta,
perquè ja hi ha pactat ara.
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, opina que PP,
Cs i Vox són com “una nina russa,
i el mateix joc i instrument de la
dreta reaccionària de sempre”.
D’altra banda, i pel que fa a les reunions amb el govern espanyol,
Aragonès espera que la tercera
trobada entre Generalitat i Moncloa comporti “un pas més” per
a concretar una “resposta democràtica” al conflicte.

Deneguen un permís nadalenc a
presos catalans passades les festes
Barcelona
ACN
El Tribunal Suprem ha denegat un
permís nadalenc a Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Joaquim
Forn i Carme Forcadell, i ho ha fet
quan ja han passat les festes. Els
quatre primers havien demanat
poder sortir de la presó entre el
24 i el 26 de desembre, mentre
que l’expresidenta del Parlament

havia afegit entre el 31 i l’1 de
gener i entre el 5 i el 6 de gener.
El seu objectiu era passar les festes amb les seves famílies. El TS
argumenta que la llei no preveu
aquest tipus de permisos. Apunta que haurien d’haver presentat
la petició amb més antelació. La
decisió del TS és del 27 de desembre. Les defenses basen la seva
petició en l’article 41.1 de la Llei

Orgànica General Penitenciària,
que preveu permisos en cas de
mort o malaltia greu dels pares,
cònjuges, fills, germans o altres
persones íntimament vinculades
amb els interns, pel naixement
d’un fill o per “importants i comprovats motius”. El TS apunta
que “no existeix una previsió legal referida a permisos amb motiu de les festes nadalenques”.
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Torrent exigeix a Sánchez
“valentia política per trobar
una solució democràtica”
El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit a Sánchez que “abandoni els gestos cosmètics” i tingui
“valentia política” per afrontar “una
solució democràtica al conflicte que
viu Catalunya”.
Torrent ha demanat al cap de
l’executiu espanyol que deixi “d’excusar-se en la Constitució” i li ha recordat que a Catalunya “hi ha presos
polítics i exiliats” i que “un 80% de la
població catalana” vol una sortida

política a la situació que viu el país.
El president del Parlament, que
ahir va visitar Dolors Bassa al centre
penitenciari del Puig de les Basses,
va dir que l’havia vista “forta i serena” i que tant ella com la resta de
presos volen que comenci el judici
per l’1 d’octubre per desmuntar “la
farsa judicial” en què se sustenta el
procés i demostrar que l’única cosa
que van fer va ser “exercir la democràcia”.
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