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Vendrell es va mostrar a favor del diàleg 
i en contra de la «indisciplina» de la CUP

n L’exconseller d’ERC Xavier 
Vendrell, a qui la Guàrdia Civil si-
tua a la cúspide de Tsunami De-
mocràtic, es va mostrar a favor de 
la Taula de Diàleg amb el Govern 
mentre suposadament organitza-
va les protestes contra la sentèn-
cia del procés, al mateix temps 
que carregava contra la CUP per 
la seva «indisciplina». 

Així consta en un informe, al 
qual ha tingut accés Efe, que la 
Guàrdia Civil ha remès al titular 
del jutjat d’instrucció número 1 de 
Barcelona sobre el que ha esbri-
nat de la plataforma anònima 
Tsunami Democràtic, un cop el 
magistrat s’ha inhibit d’aquesta 
causa a favor de l’Audiència Naci-
onal. 

Al seu escrit, la Guàrdia Civil 
insisteix en la «rellevància» de 
Vendrell a Tsunami Democràtic, 
ja que «no només hi participa» 
sinó que «dona instruccions dels 
moviments que s’han de fer» en 
les protestes de finals del 2019, i 
insisteix que no s’han de centrar 
només a Barcelona. En una con-
versa intervinguda al novembre 
del 2019 a Vendrell, a qui la Guàr-
dia Civil va instal·lar un sistema 
d’escoltes al cotxe, es posa de ma-
nifest, segons l’institut armat, la 
«rellevant posició» de l’exconse-
ller d’ERC a Tsunami, la platafor-
ma anònima que va liderar les 
mobilitzacions de l’independen-
tisme després de la condemna a la 
cúpula del procés d’octubre del 
2019. En la conversa, una persona 
a qui els agents no han pogut 
identificar fa ressaltar que l’excon-

seller d’ERC és la persona ade-
quada per fer arribar al llavors vi-
cepresident Pere Aragonès -actu-
al president de la Generalitat- i al 
diputat d’ERC al Congrés Gabriel 
Rufián la seva estratègia per obli-
gar el president del Govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, a negociar 
un futur referèndum i el reconei-
xement del dret a l’autodetermi-
nació. Amb tot, Vendrell es va 
mostrar partidari, i així ho va ex-
plicar al seu interlocutor, d’una 
taula de diàleg en què es pugui 
parlar «dels grans objectius que 
passen irreductiblement per la in-
dependència de Catalunya», se-
gons l’informe de la Guàrdia Civil. 

En una altra conversa, del 18 de 
desembre del 2019, el dia en què 
Tsunami va organitzar una pro-
testa al Nou Camp coincidint amb 
el clàssic entre el FC Barcelona i el 
Reial Madrid, Vendrell es va quei-
xar a una persona també sense 
identificar de la falta de coordina-
ció entre els diferents grups parti-
cipants. «Puta indisciplina dels 
putos cupaires (CUP), eh tio...», va 
lamentar Vendrell, que va assegu-
rar que intentaria parlar amb algú 
que tingués ascendència sobre 
Poeta Foix (a qui la Guàrdia Civil 
no aconsegueix identificar) per 
intentar posar ordre, encara que 
reconeixia que no era ningú per 

ordenar que algú li digués «al to-
cacollons que faci això i punt». 

Com en altres informes ante-
riors remesos al jutge, l’institut ar-
mat també troba «significatiu» 
que Vendrell assegurés que havia 
«salvat el cul» al llavors conseller 
d’Interior Miquel Buch, després 
de les crítiques del llavors presi-
dent de la Generalitat, Quim Tor-
ra, per les càrregues dels Mossos 
d’Esquadra a independentistes en 
els disturbis després de la con-
demna a la cúpula del procés. 

«El fet que dues persones que 
no ocupaven càrrecs públics, Da-
vid Madí (exdirigent de CDC tam-
bé investigat en la causa) i Ven-
drell, es reunissin en el moment 
en què ho feien amb el conseller 
d’Interior i el seu secretari gene-
ral, Brauli Duart, podria significar 
que li estiguessin traslladant al-
gun tipus de consell o acord acon-
seguit per les formacions políti-
ques independentistes més relle-
vants, ERC i Junts, i que permetri-
en a Miquel Buch mantenir el càr-
rec de conseller», apunta la Guàr-
dia Civil. 

L’institut armat ha remès 
aquest informe al jutge Joaquín 
Aguirre, que segueix el rastre a 
l’entorn de l’expresident Carles 
Puigdemont en l’anomenat cas 
Volhov, per posar en relleu la in-
formació aconseguida sobre Tsu-
ami Democràtic un cop ha remès 
aquesta part de les seves perqui-
sicions al jutge de l’Audiència Na-
cional que ja anava darrere de la 
plataforma que va organitzar les 
protestes després de la condem-
na a la cúpula del procés.
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Sortida de Xavier Vendrell després de la seva detenció ARXIU/J. G. ALBALAT

Els últims acusats 
pels preparatius 
de l’1-O també 
callen davant  
la jutge
EFE. BRCELONA

n  Els últims vuit processaments 
per la jutge de Barcelona que inves-
tiga una trentena d’exalts càrrecs 
del Govern i empresaris pels prepa-
ratius de l’1-O s’han acollit al seu 
dret a no declarar, en l’última sessió 
de la ronda de compareixences in-
dagatòries abans que el cas arribi a 
judici. Segons van informat fonts ju-
dicials, davant la titular del jutjat 
d’instrucció número 13 de Barcelo-
na van comparèixr ahir els últims 
vuit de la trentena de processats als 
quals la magistrada va citar en una 
ronda de declaracions indagatòri-
es, i com va ocórrer en les dues ses-
sions prèvies, el 8 i el 15 de juny, tots 
es van acollit al seu dret a no decla-
rar. En concret, van comparèixer 
davant la jutge, entre d’altres, els 
exalts càrrecs del Govern en l’etapa 
de Carles Puigdemont Amadeu Al-
tafaj, que era director de la Genera-
litat davant la Unió Europea, així 
com l’exdirector de Comunicació, 
Jaume Clotet, a més del director de 
l’emissora pública Catalunya Rà-
dio, Saül Gordillo, entre d’altres.

Absolts quatre 
menors perquè no 
s’acredita el seu 
atac a la Prefectura 
de Policia
EFE. BARCELONA

n Un jutge de Barcelona ha absolt 
quatre menors en no acreditar-se 
de forma «fefaent» que participes-
sin en el llançament d’objectes 
contra la Prefectura de Policia a 
Barcelona en els disturbis després 
de la condemna a la cúpula del 
procés a l’octubre del 2019. A la 
sentència, el titular del jutjat de 
menors número 5 de Barcelona 
absol els quatre joves, per a qui la 
Fiscalia va demanar al judici una 
condemna d’un any de llibertat 
vigilada per un atemptat contra 
una institució pública amb instru-
ment perillós, i per a un d’ells tam-
bé una ordre d’allunyament de 
200 metres de l’edifici de Prefec-
tura, a la Via Laietana de Barcelo-
na. El jutge ha acordat absoldre els 
quatre joves en concloure que no 
s’ha aportat a la causa prova sufi-
cient per demostrar que van par-
ticipar en els disturbis entre les 
12.00 i les 15.00 hores del 18 d’oc-
tubre del 2019 davant la Prefectu-
ra de Policia, en el marc de les pro-
testes per la condemna a la cúpu-
la del procés.

n  A Catalunya es van comptar 189 
agressions verbals i físiques i discri-
minacions contra persones LGTBI 
el 2020, el 18,1 % més que l’any ante-
rior, i 91 enguany, va informar ahir 
l’Observatori contra l’homofòbia. El 
president de l’Observatori, Eugeni 
Rodríguez, va presentar en roda de 
premsa l’estudi de l’entitat sobre 
«L’Estat de la LGTBI-FÒBIA a Cata-
lunya 2020», a la qual van assistir les 
diputades Jenn Díaz, Pilar Valluge-
ra, Judith Toronjo i Elsa Artadi, entre 
d’altres. Rodríguez va considerar que 

«les polítiques públiques han de do-
nar una resposta a les agressions i 
discriminacions» i va reclamar que 
els circuits administratius «siguin el 
més àgils possible per a l’atenció a les 
víctimes». «Hem d’evitar que (les víc-
times) hagin de denunciar diverses 
vegades», va indicar el representant 
de l’Observatori. 

 Segons els resultats de l’estudi, el 
tipus d’agressió i/o discriminació 
que més pateix el col·lectiu LGTBI és, 
en primer lloc, l’agressió verbal i, en 
segon, la física, amb un tram d’edat 
de les víctimes que va de 26 a 35 anys.

A Catalunya hi va haver 189 
agressions i discriminacions 
LGTBI el 2020  i 91 enguany
EFE. BARCELONA

n La Fiscalia demana tres anys de 
presó per al portaveu del Sindicat de 
Llogateres i dues persones a qui la 
propietària d’un pis de Barcelona no 
va prorrogar el lloguer, acusats de 
promoure una campanya de «fusti-
gació i difamació» i d’ocupar un co-
merç de la seva propietat fins que va 
acceptar negociar de nou. El porta-
veu del sindicat, Jaime Palomera, i 
els dos inquilins seran jutjats dilluns 
a Barcelona per un delicte continu-
at de coaccions, en concurs amb un 
d’aplanament de persona jurídica, 

segons va denunciar ahir l’entitat. Al 
seu escrit de qualificació, la Fiscalia 
detalla que els dos inquilins mante-
nien un conflicte amb la propietària 
de l’immoble  on residien, al carrer 
Floridablanca de Barcelona, perquè 
els va denegar la pròrroga del lloguer 
el 2018. Per fer que la propietària, que 
era administradora de la mercantil 
Bel Cosmetic SA, reconsiderés la 
postura, els acusats, amb el portaveu 
del Sindicat de Llogateres, van pro-
moure una campanya de «fustiga-
ció» i de «difamació» en contra seu a 
les xarxes socials, segons la Fiscalia.

La Fiscalia demana 3 anys 
al portaveu del Sindicat  
de Llogateres per coacció
EFE. BARCELONA


