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n El baròmetre del Centre d’Investi-
gacions Sociològiques (CIS) d’abril 
dibuixa una forta caiguda de Ciuta-
dans que aprofita sobretot el PP. El 
partit d’Inés Arrimadas perd gaire-
bé tres punts (passa del 9,5% al 6,7% 
de suport) respecte al sondeig de 
març, mentre que els populars crei-
xen gairebé en la mateixa mesura 
(del 17,9% de març al 20,6% actual). 
En tot cas, el PSOE manté amb co-

moditat la primera posició amb una 
estimació de vot del 31,5%, dues dè-
cimes per sobre de l’anterior en-
questa. La sortida de Pablo Iglesias 
del Govern per encapçalar la llista 
d’Unides Podem a la Comunitat de 
Madrid ha beneficiat la formació 
morada. El partit puja més d’un punt 
(fins al 10,7%) i es recupera una mica 
de la patacada que el CIS li pronos-
ticava al març. Per la seva banda, Vox 
consolida la seva tercera posició, just 
darrere dels dos grans partits, i creix 
fins al 15,4% en intenció de vot. El CIS 
també eixampla l’avantatge del PP 
davant Vox. El partit d’extrema dre-
ta s’havia quedat en l’anterior son-
deig a menys de tres punts dels po-
pulars. Aquest cop, tot i que Vox tam-
bé creix quatre dècimes, la major pu-
jada del PP amplia el seu coixí en la 
segona posició fins als 5,2 punts. 

El treball de camp de l’enquesta 
es va fer a principis d’abril i posa de 
manifest els efectes de la crisi de go-
vern derivada de la dimissió de Pa-
blo Iglesias i de l’anunci del president 
Pedro Sánchez de no prorrogar l’es-
tat d’alarma pel coronavirus.

El PP capitalitza la 
forta caiguda de Cs  
i es distancia de Vox 
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u La mostra del CIS, de 
principis d’abril, manté el 
PSOE amb comoditat a la 
primera posició 

La sortida de Pablo Iglesias 
del Govern per encapçalar 
la llista d’Unides Podem a 
la Comunitat de Madrid 
beneficia la formació 

n L’Audiència de Barcelona ha 
confirmat el processament de 29 
empresaris i càrrecs del Govern 
acusats de participar en els prepa-
ratius de l’1-O, pels delictes de 
malversació, desobediència, fal-
sedat documental i prevaricació, 
sense ampliar les imputacions, 
com pretenia la Fiscalia. 

En una interlocutòria, la secció 
21a de l’Audiència de Barcelona 
rebutja els recursos contra la in-
terlocutòria en la qual el jutjat 
d’instrucció número 13 de Barce-
lona va processar 29 càrrecs del 
Govern per participar en l’orga-
nització i la logística de l’1-O, des 
de la propaganda del referèndum 
fins al reclutament dels volunta-
ris i observadors internacionals o 
la impressió i repartiment del ma-
terial electoral. Entre els proces-
sats, que ara queden a un pas del 
judici, figuren la presidenta de la 
CCMA, Núria Llorach, els direc-
tors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vi-

cenç Sanchis i Saül Gordillo, res-
pectivament, qui va ser director 
de la delegació del Govern davant 
la UE Amadeu Altafaj, l’exsecreta-
ri general del Diplocat Albert 
Royo, i l’exinterventora de la Ge-
neralitat Rosa Vidal. També hi fi-
guren Antoni Molons, Joaquim 
Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, 
Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, 
Natalia Garriga, Pablo Raventós, 

Núria Llorach i Ignasi Genovès. 
La sala ratifica, a més, l’arxiu de 

la causa contra 19 persones més 
que van estar imputades i rebutja 
la petició de la Fiscalia d’ampliar 
els delictes imputables als encau-
sats -entre ells, el de revelació de 
secrets- i sumar una altra proces-
sada, la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
L’Audiència desestima les petici-
ons de la defenses perquè s’arxi-
vés el cas, amb l’argument que en 
aquest moment processal «no és 
tasca del tribunal procedir nova-
ment a la revisió de les resoluci-
ons dictades en fase d’instrucció». 

Per contra, la sala admet la pe-
tició de l’Advocacia de l’Estat que 
es torni a citar a declarar tres dels 
29 encausats, per preguntar-los 
per uns fets relacionats amb tres 
resolucions del TC que no estaven 
incloses en la causa quan se’ls va 
comunicar el seu processament, 
per la qual cosa no se’ls va poder 
interrogar per això.
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Navalni, ingressat 
en un hospital 
penitenciari  
per pressions 
internacionals
EFE. MOSCOU

n El líder opositor rus Alexéi Na-
valni, en vaga de fam a la presó des 
de fa vint dies, va ser ingressat en 
un hospital penitenciari després 
d’afirmar els seus col·laboradors 
que la seva vida «penja d’un fil» i 
després de les pressions internaci-
onals exercides sobre el Kremlin 
les últimes hores. Una comissió de 
metges del Servei Federal Peniten-
ciari «va decidir traslladar Navalni 
a un hospital per a reclusos, a la re-
gió de Vladímir», a uns 200 quilò-
metres de Moscou, van indicar ahir 
les autoritats penitenciàries en un  
comunicat. 

Segons va explicar en un tuit Le-
onid Volkov, estret col·laborador de 
l’opositor, va ser traslladat diumen-
ge a l’hospital penitenciari sense 
que fos avisada la família. A l’hos-
pital, a la mateixa regió que la pre-
só on compleix una condemna de 
dos anys i mig de presó per un antic 
cas penal, el líder opositor serà exa-
minat per un metge general cada 
dia i rebrà «amb el seu consenti-
ment» un tractament amb vita-
mines, d’acord amb les autoritats.

Vicent Sanchis, director de TV3
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La Policia va 
descartar escorcollar 
la casa de Bárcenas 
tot i els diners a Suïssa
EFE. MADRID

n L’inspector que va investigar els 
«papers de Bárcenas» va declarar 
ahir que encara que se’l «va inten-
tar instar» que demanés al jutge 
l’escorcoll de la casa de l’extreso-
rer el PP el 2013, quan es va saber 
els diners que tenia a Suïssa, no el 
va considerar necessari perquè 
primer havien d’analitzar tota la 
documentació. El judici sobre el 
presumpte pagament de la refor-
ma de la seu del PP amb diners de 
la caixa b va estar marcat ahir pels 
interrogatoris de les defenses a 
l’inspector en cap Manuel Moro-
cho i el seu equip de la Unitat de 
Delinqüència Econòmica i Fiscal 
(UDEF), al capdavant de les per-
quisicions del cas. Uns interroga-
toris en què les defenses van trac-
tar de qüestionar les decisions 
dels investigadors.
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