
L'ex-secretari d'Estat de Segu-
retat en el govern del PP José An-
tonio Nieto va assegurar ahir que
la Policia Nacional i la Guàrdia Ci-
vil van actuar durant l'1-O de for-
ma «exemplaritzant» per eviden-
ciar que el referèndum era il·legal
i així fer-ho entendre a la ciutada-
nia catalana. 

Nieto va declarar com a testi-
moni davant del jutjat d'instruc-
ció número 7 de Barcelona, per vi-
deoconferència i durant prop de
quatre hores, i, segons fonts jurí-
diques, va justificar en tot mo-
ment l'actuació policial per fer
complir la «llei» i la interlocutòria
del TSJC, i va defensar l'ús de les
porres: «Hi són per utilitzar-les,
no per ensenyar-les».

Nieto ja va declarar com a tes-
timoni en el judici al Tribunal Su-
prem, però en el cas de Barcelona
l'actitud del magistrat va ser més
inquisitiva, ja que en diversos mo-
ments va rebatre Nieto en les se-
ves afirmacions i va tallar-lo quan
el testimoni qüestionava algunes
preguntes o criticava els Mossos
d'Esquadra.

En qualsevol cas, Nieto va fer-
se totalment responsable de
l'operatiu, tot i no conèixer-ne tots
els detalls. Nieto va explicar que ja

a les 2 de la matinada del dia 1 ell
va participar en una reunió de
coordinació a la subdelegació del
Govern espanyol a Barcelona,
amb el coordinador de l'operatiu,
el coronel de la Guàrdia Civil Die-
go Pérez de los Cobos. 

A partir de les 5 del matí la reu-
nió ja va ser permanent, amb
constant comunicació amb els
operatius a peu de carrer i veient
les imatges que sortien als mitjans

de comunicació.
En tot cas, va dir que les actua-

cions concretes a cada escola van
ser decisions directes dels co-
mandaments que hi havia a cada
lloc i va assegurar que la decisió
de carregar contra els votants va
ser conseqüència de la interlocu-
tòria del TSJC, de la qual va dir que
ell només tenia la part dispositiva,
i no l'argumentació on apareixia
la necessitat de preservar la con-

vivència ciutadana. Igualment, va
assegurar que els agents no tenen
cap protocol concret sobre com
actuar en desordres públics i
aquell dia tampoc tenien cap in-
dicació concreta de com preser-
var els drets fonamentals, perquè
això, va dir, ja ho saben i està re-
collit a la Constitució. 

La decisió de retirar els agents
a la tarda es va prendre pel cansa-
ment dels antiavalots, que s'ha-
vien llevat a les 5 de la matinada,
va explicar. En canvi, va assegurar
que en cap moment va donar l'or-
dre de no detenir ningú.

A més, en tot moment va defen-
sar l'actuació concreta de tots els
agents, i va assegurar que havia
estat «exemplar» i que no van ac-
tuar amb «violència extrema» tot
i «l'ambient hostil» provocat pels
CDR. 

Preguntat per l'instructor sobre
com s'explica que hi hagués 300
ferits a Barcelona, Nieto va dir que
eren molt lleus i que alguns agents
també van resultar ferits. No obs-
tant això, el magistrat li va respon-
dre que hi havien fractures d'os-
sos i atencions hospitalàries entre
els votants i en canvi cap baixa
mèdica dels agents ni cap atestat
per atemptat a l'autoritat contra
els votants.

ACN BARCELONA

L’ex-secretari d’Estat de Seguretat diu
que la policia va ser «exemplar» l’1-O
Nieto manté que els agents van usar les porres per evidenciar la «il·legalitat» del referèndum

TRIBUNAL SUPREM

L’ex-secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto

Amnistia Internacional va en-
viar ahir una carta a la Fiscalia en
la qual defensa un cop més que
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han
de quedar en llibertat. 

Al seu parer, la fi del judici al
Tribunal Suprem ha d'implicar
una revisió de la seva situació i la
seva excarceració. L'organització
lamenta que justament dilluns, la
fiscalia s'oposés a la posada en lli-
bertat de Sànchez. 

D'altra banda, també creu que
la situació de presó provisional
dels polítics independentistes ha
de ser revisada judicialment. Am-
nistia Internacional alerta que se-
gons els estàndards internacio-
nals de drets humans, com més
s’allarga la presó provisional, més
necessitat hi ha d'un «examen ri-
gorós que determini si segueix
sent necessària i proporcionada».

Amnistia Internacional recor-
da que el Tribunal Suprem va re-
marcar que la celebració del judici
oral era un «element de pondera-
ció indispensable» que aconsella-
va descartar la llibertat de Sàn-
chez, i subratllava que la presó
provisional s'orientava a assegu-
rar-ne la presència durant la vista. 

Pel que fa a Jordi Cuixart, el Tri-
bunal Constitucional va desesti-
mar el seu recurs d'empara i va ar-
gumentar la proximitat temporal
del judici oral, d'acord amb la ju-
risprudència constitucional, que
reconeix com una finalitat legíti-
ma de la presó provisional el fet de
poder assegurar la presència de
l'imputat en el judici. 

Amnistia Internacional ha as-
senyalat que si es demostra que
Sànchez i Cuixart van convocar
manifestacions els dies 20 i 21 de
setembre del 2017 per impedir
una operació policial lícita això
podria ser objecte de retret penal.
Però afegeix que «la resposta per
part de les autoritats no pot supo-
sar una restricció excessiva i des-
proporcionada de drets humans
com són els d’expressió i de reu-
nió pacífica». 

L'entitat ja ha expressat preocu-
pació per la naturalesa dels tipus
penals –rebel·lió o sedició– de què
se'ls acusa. Al seu parer, Jordi Sàn-
chez i Jordi Cuixart, com a ciuta-
dans particulars i presidents d'or-
ganitzacions de la societat civil,
tenien dret a organitzar i promou-
re reunions pacífiques en suport
al referèndum i a la independèn-
cia de Catalunya.

ACN BARCELONA

Amnistia
Internacional
demana la
llibertat de
Cuixart i Sànchez

El director de TV3 i el de Cata-
lunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül
Gordillo, van denunciar ahir en la
comissió d'investigació sobre
l'aplicació de l'article 155 al Parla-
ment una campanya de «despres-
tigi, desgast i criminalització» dels
mitjans públics, «mediàtica i po-
lítica». 

Sanchis creu que l'etiqueta dels
mitjans públics com a màquines

d'adoctrinament facilita la petició
d'intervenció: «Primer arriben
veus de descrèdit absolut i des-
prés es planteja l'aplicació del 155,
si són màquines d'agitació». 

«Ara s'ha allunyat la possibili-
tat, però amb l'amenaça contínua
que, segons qui guanyi les elec-
cions espanyoles, s'aplicarà el
155, també als mitjans», va conti-
nuar. Per tot plegat, i amb aquest
panorama de fons, Gordillo va
instar el Parlament a legislar per
poder blindar els mitjans públics
davant una hipotètica interven-
ció, mentre que Sanchis va recla-
mar-los una modificació de la llei
electoral.

Gordillo ha lamentat les veus,

provinents de dirigents del PP,
Ciutadans i també algunes del
PSOE, contràries al fet que els mit-
jans públics quedessin exclosos
de l'aplicació del 155 al 2017. 

Això significa que el debat so-
bre la necessitat d'intervenir la rà-
dio i televisió catalana «no està
tancat». Tot i això, el director de
Catalunya Ràdio va dir que també
hi ha una part de l'audiència que
n'ha reforçat els vincles a partir
d'aquesta situació.

Gordillo també va explicar que
les agressions i assetjament a pe-
riodistes durant l'aplicació de l'ar-
ticle 155 va centrar-se especial-
ment en la periodista i presenta-
dora d'El matí de Catalunya Rà-

dio, Mònica Terribas. Segons el di-
rector de la ràdio pública, «l'asset-
jament» a Terribas es va accen-
tuar en l'entorn digital i les ame-
naces anònimes que va rebre van
requerir que se li facilités protec-
ció policial i que es reforcés també
la presència de Mossos d'Esqua-
dra a l'emissora.

A més de Gordillo i Sanchis,
també va comparèixer a la comis-
sió la degana del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, Neus Bonet,
que va explicar, en relació amb les
agressions a periodistes, que l'ens
que representa treballa per un
pacte amb el departament d'Inte-
rior per publicar les resolucions
de les denúncies. 

ACN BARCELONA

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio
denuncien una campanya de «desprestigi»
Saül Gordillo insta el
Parlament a legislar per
blindar els mitjans públics
davant d’una intervenció

ARREU/CATALUNYA
Anticorrupció demana dos anys
i mig de presó per a Camps
Anticorrupció sol·licita una condemna de dos anys i mig
de presó i deu anys d'inhabilitació per a l'expresident
valencià Francisco Camps per delictes de frau i prevaricació
administrativa per les falsificacions en l'adjudicació de la
Generalitat a Orange Market en l'edició de Fitur del 2009.

Píndoles

Proposen construir una piràmide
de vidre a les Tres Xemeneies
 L'actor i empresari egipci Mohamed Aly va proposar ahir
erigir al costat de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
les antigues torres de Fecsa al costat del mar, una piràmide
de vidre com a símbol «renovat de la de l'època faraònica
d'Egipte» i «la quarta piràmide del Mediterrani».
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VIOLÈNCIA POLICIAL L'ex-secretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto va assegurar ahir que la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil van actuar de manera «exemplar» per evidenciar que el referèndum era il·legal 


