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La batalla de Junqueras
per l’escó topa amb
l’advocat general del TJUE
aSzpunar, però, retreu al Suprem que no complís“l’obligació de cooperació
lleial”aAfirma que l’Eurocambra no podia oposar-se a la decisió del tribunal
Nazaret
Romero
Luxemburg

Imatge d’arxiu duna manifestació convocada pel Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans (SPEC) ■ ACN

La lluita judicial del líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
pel seu escó a l’Eurocambra no troba, de moment,
suport al Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE). L’advocat general
del tribunal va defensar
ahir que es rebutgi el recurs del líder republicà
contra el Parlament Europeu per haver declarat vacant el seu escó a l’Eurocambra.
En les conclusions, que
no són vinculants, el magistrat Maciej Szpunar
avala l’actuació del Parlament Europeu de deixar
Junqueras sense escó tot
argumentant que la cambra no es podia oposar a la
decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat com a eurodiputat del
líder d’ERC. L’opinió
d’Szpunar, que ja es va pronunciar el 2019 sobre la
immunitat de Junqueras,
avala els arguments que el
Tribunal General de la
Unió Europea (TGUE), la
primera instància a Luxemburg, va donar el desembre del 2020 per rebutjar el recurs del líder
d’ERC. En aquest cas, el

Exigeixen que
s’investigui el
policia infiltrat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

aMés de 200 docents, investigadors i

PAS d’universitats signen un manifest
Redacció
Oriol Junqueras en un acte públic a principis d’aquest mes de juny ■ EFE

TJUE, com ja va fer anteriorment el TGUE, examina si l’Eurocambra podia o
no qüestionar la suspensió
del mandat per part del Suprem, cosa que el magistrat polonès defensa que
no podia fer. Per tant, no
s’entra a valorar si el líder
republicà havia d’ocupar o
no l’escó després que el
TJUE reconegués la seva
immunitat.
En les conclusions, el lletrat defensa que l’aleshores president del Parlament Europeu, David Sassoli, es va limitar a transmetre a la cambra la deci-

sió del Tribunal Suprem de
suspendre el mandat de
Junqueras. Pel polonès, la
decisió de Sassoli de declarar vacant l’escó del republicà va ser una formalitat
“sense efectes jurídics propis que la facin recurrible”.
A més, avala la sentència
del TGUE perquè diu que
són els estats membre els
que regulen els procediments electorals. “El Parlament no té cap competència per controlar les decisions nacionals”, assenyala.
Ara bé, el lletrat europeu
no deixa indemne el Tribu-

nal Suprem. El polonès
considera que el tribunal
espanyol no va complir
“l’obligació de cooperació
lleial”. “Pot efectivament
semblar que el comportament del Tribunal relatiu a
aquest afer no compleix
aquesta obligació”, indica.
Ara, cal esperar la sentència del TJUE. Normalment,
les decisions del tribunal
segueixen l’opinió de l’advocat general, però no són
vinculants i poden anar en
un altre sentit. ERC ja ha
avançat que continuaran la
batalla judicial per reivindicar l’escó de Junqueras. ■

BARCELONA

El cas de l’agent de la Policía Nacional que suposadament es va infiltrar durant dos anys dins el moviment de l’esquerra independentista continua provocant reaccions. La darrera ha estat un manifest
signat per més de 200 docents, investigadors i PAS
d’universitats catalanes
en què s’exigeix tant a les
autoritats polítiques com
a les acadèmiques que hi
hagi una investigació en
profunditat. El policia
s’hauria adherit al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i
s’hauria matriculat amb

Les bases de Junts validen
Torrents a la segona
Emili Bella
BARCELONA

La segona és la bona. David Torrents serà el nou
secretari d’organització
de Junts per Catalunya
després que la proposta
del secretari general, Jordi Turull, de sotmetre el
nom del tinent d’alcalde
de Badalona a votació de

la militància, juntament
amb els d’Ester Vallès i
Lluís Guinó com a vocals a
l’executiva, hagi rebut poc
més d’un 60% de suports.
Ni Torrents, una aposta personal de la presidenta del partit, Laura Borràs, ni Vallès, també afí a
la presidenta del Parlament, van obtenir els vots
necessaris per accedir a la

direcció en el congrés
d’Argelers del dia 4 de
juny, però Turull va proposar tornar a sotmetre
aquests dos noms a votació –afegint-hi Guinó en
substitució de Miquel
Sàmper, que és baixa per
incompatibilitats–.
En
aquesta ocasió la votació
no ha estat nominal, sinó
en bloc. En concret, la pro-

El secretari general de Junts, Jordi Turull, al congrés
d’Argelers, amb la presidenta, Laura Borràs, de fons ■ ACN

una identitat falsa a la Facultat d’Educació de la UB.
El manifest reivindica que
la universitat és i ha de
continuar sent un espai de
coneixement,
creixement, llibertat, compromís cívic i esperit crític.
En el text s’avisa que, si es
confirma la infiltració, seria una greu vulneració de
l’autonomia universitària
i dels drets civils i polítics
del conjunt de la comunitat universitària. Finalment, demanen garanties
perquè una situació com
aquesta no es pugui tornar
a repetir. Entre els signants hi ha personalitats
com Mònica Terribas, Elisenda Paluzie, Joan Queralt i Xavier Antich.■

posta, que tenia la intenció de mantenir els equilibris amb què Turull i Borràs van acordar presentar-se plegats per dirigir el
partit, ha quedat aprovada amb 1.162 vots favorables (62,41%), davant dels
700 vots (37,59%) en contra. En la votació han participat 1.862 (30,98%) afiliats, inferior al 33% que hi
va haver en el congrés, on
Torrents va rebre 918
vots. Turull ha expressat
la seva satisfacció pel resultat perquè “demostra
l’esperit unitari dels afiliats i afiliades de Junts
amb el seu vot”. ■
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Fins a 376.627 vulneracions
de drets lingüístics al jutjat

a Justícia presenta un informe en què destaca l’elevadíssim incompliment per part dels jutges a l’hora
de respectar l’opció de llengua en la demanda a Mínim històric de les sentències en català, 6,9%
Jordi Panyella
BARCELONA

Catalunya es troba en situació d’emergència lingüística pel risc real que
l’us de la parla pròpia del
país acabi sent una pràctica residual. El que passa a
l’administració de justícia
amb el desús del català i el
seu abandonament per
part de tots els actors és la
mostra més evident de
fins a quin punt aquesta
alarma és real. Per quantificar l’abast real del problema, conegut de fa anys i
que amb els anys s’agreuja, el departament de Justícia va presentar ahir una
diagnosi de l’ús de la llengua on es detecta una flagrant vulneració dels
drets lingüístics dels catalanoparlants.
Una de les dades que
sustenten aquesta afirmació és la que indica que durant el 2021 els jutges van
incomplir en un 81,3%
dels casos el compliment
de l’opció lingüística de la
part que va presentar una
demanda civil, que suposen 376.627. Aquest fet
significa que els jutges no
respecten la llei que dona
dret als ciutadans a elegir
amb quina llengua volen
les notificacions. I, el més
greu de tot, la dada és incomplerta perquè no inclou les demandes que es
presenten en català i ni

El català
en la
justícia
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Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Cal revertir la
realitat i fer que el
català sigui llengua
d’ús normal,
també en
l’administració de
justícia”

“Difícilment sortiran
sentències en català si
no entren escrits
presentats en llengua
catalana”
Lourdes Ciuró

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

passat només el 6,2% es
van formalitzar en català.
Hi ha diversos factors que
expliquen el desús del català entre els advocats, un
dels que ho pot explicar és
que en la formació dels advocats pesa de forma majoritària el castellà. El català només s’empra en el
41,2% de les hores lectives dels graus de dret i en
el 31,2% dels màsters.
Com que també és competència de Justícia, la
diagnosi ha estudiat els
usos lingüístics a les presons, on el català és àmpliament conegut entre el
funcionariat però escassament utilitzat per parlar
amb els interns, i en el culte religiós no catòlic, on
l’ús del català és del 2%.
“Revertir la realitat”
La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, va fer una
crida ahir a “revertir
aquesta realitat” i va
anunciar la posada en
marxa de deu punts que
formen el pla de l’ús del català. El primer d’aquests
punts és la posada en marxa del Pacte Nacional per
la Justícia, en què s’incorporaran representants de
diversos àmbits del món
de la llengua i la justícia.
Una eina que també es
posa en marxa consisteix
en un canal de denúncia
de les vulneracions de
drets lingüístics, a través
d’un sistema de codi QR.
Per un costat, això agilitzarà les queixes, i per un
altre, permetrà de tenir
un recompte estadístic .
Finalment, Ciuró va
presentar una campanya
de difusió, Fer servir la
llengua no canvia la sentència, que pretén ajudar
a combatre el temor que
un cert ús lingüístic pugui
predisposar el jutge en
contra. ■

El govern no farà la reunió
bilateral amb l’Estat del juliol
Redacció
BARCELONA

“No farem la reunió bilateral perquè no hi ha cap
traspàs important sobre la
taula.” Les relacions entre
el govern català i l’Estat
continuen tibants. Tant és
així que la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar ahir que

suspenia la reunió bilateral prevista pel juliol. A
banda de la manca de propostes, la raó principal és
de més calat. “Primer hem
de tancar la crisi de Pegasus i després podrem parlar d’altres elements”, hi
va afegir Vilagrà. En un acte a Fòrum Europa–Tribuna Catalunya, la consellera va insistir que el govern

no vol una bilateral “d’una
foto” i va advertir a l’executiu espanyol que no es
reuniran en aquest format
fins que “es donin les condicions”, és a dir, que es
parli abans sobre “temes
antirepressius i sobre
drets fonamentals”. “Per
la resta, les relacions no
estan normalitzades”, va
afirmar. Paral·lelament, la

consellera va tornar a reclamar una “negociació real i intensa” a la taula de
diàleg. “Ara estem pitjor
que fa un any des del punt
de vista de confiança i negociació”, va lamentar.
Demà, però, l’agenda del
govern inclou la reunió bilateral tècnica encapçalada pel secretari general de
Territori, Ricard Font. ■

Reunió a Madrid de la comissió bilateral entre
representants del Govern i de l’Estat l’any passat. ■ ACN
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Catalunya farà
candidatura
pròpia als Jocs

aEl govern descarta una entesa amb Aragó i ja prepara un
projecte en solitari a L’opció d’endarrerir-los no es descarta
Redacció
BARCELONA

Era un anunci que s’ensumava des de feia setmanes
i ahir es va concretar quan
la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va aprofitar una conferència per
revelar que el govern ja dona de facto per enterrades
les converses amb l’executiu de l’Aragó de cara a vertebrar una candidatura
conjunta als Jocs Olímpics
d’hivern del 2030. “Som
en un punt de no retorn i
plantejarem una alternativa”, va manifestar la consellera durant un desdejuni informatiu organitzat
per Nova Economia Fòrum, on també va avançar
que encarregarà a la directora de l’equip tècnic de la
Generalitat que prepari
una proposta de candidatura en solitari per presen-

La frase

—————————————————————————————————

“Estem preparats per
als Jocs de 2030, però
això no depèn de la
Generalitat i ho
valorarem tot”
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

tar-la davant el Comitè
Olímpic Espanyol (COE).
“L’anticatalanisme”
de
l’executiu de Javier Lambán seria l’argument, segons ells, que hauria fet
descarrilar les converses.
La realitat, però, és que
el govern treballa des de ja
algunes setmanes en
aquest projecte propi, atès
que les negociacions amb
Aragó estan absolutament embarrancades des
de fa encara més temps.
Per bastir aquesta candi-

datura tècnica, s’utilitzaran com a base diversos informes elaborats en els últims anys que detallen,
fins i tot, les localitzacions
potencials de les seus de
les diferents competicions. Vilagrà ahir no va
voler detallar gaire més sobre com serà aquesta proposta, més enllà d’assegurar que serà “competitiva,
potent i amb possibilitats
d’èxit”. I sobre la possibilitat d’endarrerir quatre
anys el projecte per aspirar als Jocs del 2034 per
tenir més marge, la consellera no va voler tancar cap
porta, tot i manifestar que
aquesta no és la seva voluntat: “Per què hem d’esperar-nos al 34? No hi ha
cap motiu per esperar. Estem preparats per 2030,
però no depèn de la Generalitat i ho valorarem
tot.” ■

La consellera Laura Vilagrà durant la conferència d’ahir en què va avançar que el govern ja
no preveu una candidatura conjunta amb Aragó i que anirà pel seu compte ■ ACN

Lambán amenaça amb una resposta “contundent”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La reacció del president
d’Aragó, Javier Lambán, a la
voluntat de la Generalitat de
tirar pel dret i presentar una
candidatura pel seu compte
va ser tan instantània com
irada. Després de remarcar,
d’entrada, que els Jocs d’hivern del 2030 són “un projecte d’estat”, va advertir que

“qualsevol cosa que se separi
d’aquesta proposta tindrà
una resposta absolutament
contundent” en tots els àmbits nacionals i internacionals, tot i que tampoc va concretar en quins. Per Lambán,
la maniobra del govern català
d’anar en solitari obre “una
crisi territorial i política molt

Encreuament de peticions
de compareixences
al Parlament
a Núria Marín, Juli

Fernàndez i Víctor
Terradellas hauran de
parlar a la cambra

Clara Ribas
BARCELONA

La comissió d’Afers Institucionals (CAI) va ser el
marc ahir d’un encreuament de peticions de
compareixences al Parlament. Així, la comissió va
aprovar la compareixença
de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria
Marín, a petició d’ERC,
amb els vots a favor de tots

els partits, a excepció del
PSC. La petició es feia pel
cas del Consell Esportiu
per presumpta corrupció.
Poc després, Junts va donar suport a la compareixença de l’exalcalde de l’Ajuntament de Sabadell i
membre d’ERC Juli Fernàndez, sol·licitada pel
grup socialista. Fernàndez compareixerà per la
investigació sobre la compravenda de la planta
d’Artèxtil. En canvi, Junts
va modificar a última hora
el sentit del vot i es va oposar a la compareixença de
l’exdirigent d’ERC Xavier
Vendrell per l’operació

Volhov. La diputada de
Junts Glòria Freixa havia
anunciat que hi votarien a
favor, però un minuts més
tard, i després d’un contacte telefònic d’urgència
entre ERC i Junts, va canviar el vot. També es va
aprovar per unanimitat la
compareixença, a petició
de Cs, de l’exresponsable
de CDC Víctor Terradellas
pel seu paper de mitjancer
en els contactes del govern
amb russos. Finalment, es
va acordar demanar la
compareixença a la CAI de
la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, sobre l’ajornament de la con-

greu”, alhora que, segons ell,
és el reflex “d’un grau absolut
d’intolerància” i un símptoma
que la Generalitat vol “organitzar els Jocs sols”. També
va rebutjar que tingui cap
“sentiment anticatalanista”
perquè només està en contra
“dels que perjudiquen amb la
seva política Catalunya”.

Israel comet
“‹apartheid›”
als “territoris
ocupats”
—————————————————————————————————

Vilalta (ERC) i Sabater (CUP-G), ahir a la CAI ■ ACN

sulta dels Jocs d’hivern.
Per altra banda, la CAI
no va votar ahir sobre les
noves figures per als treballadors de més de 60 anys
del Parlament, que podrien ser una excedència
voluntària retribuïda o
una reducció de jornada.

En canvi, la CAI sí que va
aprovar que es tornés a
ajornar el termini per arribar a un acord sobre les llicències per edat autoritzades recentment. La data límit era el 17 de juny i
ara s’ha fixat per a l’11 de
juliol.

El Parlament reconeix que el
sistema que aplica Israel als
“territoris ccupats” és contrari al dret internacional i
equival al crim d’apartheid.
Així ho recull una proposta de
resolució presentada pels
grups d’ERC, la CUP i ECP en
la comissió d’Acció Exterior,
Transparència i Cooperació
(CAETC), que es va aprovar
amb el vot a favor del PSCUnits, el vot en contra de
JxCat i les abstencions de
Vox i Cs. El text també condemna la vulneració de drets
humans i totes les pràctiques
equivalents a l’apartheid contra la població palestina, punt
que va obtenir el vot a favor
dels grups que presenten la
proposta, el PSC i Junts, i
l’abstenció de Vox i Cs.

