--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14a legislatura Òscar Ordeig

Protagonistes Fermín Delgado Ramírez

Diputat del PSC

Rector de la basílica de la Mercè

Nacional. Planes 10 i 11
Nacional. Planes 16 i 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,20€
DIVENDRES · 24 de setembre del 2021. Any XLVI. Núm. 15854 - AVUI / Any XLIII. Núm. 14724 - EL PUNT
NACIONAL. Planes 4, 5 i 6

Puigdemont,
El president va ser retingut ahir a l’aeroport de l’Alguer per la policia fronterera italiana
Els agents no van aclarir on el duien ni quins serien els tràmits en les pròximes hores

Les instal·lacions de la policia italiana a l’aeroport de l’Alguer, ahir a la nit després de la detenció del president ■

Tercer partit
seguit del Barça
sense victòria
Els blaugrana agreugen la crisi
amb un empat a Cadis (0-0) que
esgota el crèdit de Koeman

Mingueza, en el partit d’ahir ■ EFE/ROMÁN RÍOS

Aragonès fa una
defensa del
català en la
inauguració del
curs universitari

Moratòria
urbanística per
revisar 70.000
nous habitatges
al litoral

La igualtat
d’oportunitats, l’altre
eix del seu discurs

El pla no atura les
obres ja autoritzades
en els sectors afectats
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COVID-19
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,85
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 614
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 197
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,84

Puigdemont,
detingut a
l’Alguer

642

188

La porta que dona accés a
les instal·lacions de la
policia a l’aeroport de
l’Alguer, per on es van
endur el president
Puigdemont.

AEROPORT · Nombrosos agents de paisà l’esperaven en
arribar a l’Alguer INCÒGNITA · La policia no va aclarir on el
duia SITUACIÓ · L’acció es fa amb les euroordres suspeses
Xevi Xirgo
BARCELONA

El president Carles Puigdemont va ser detingut,
ahir al voltant de les nou
del vespre, per la policia
italiana a la seva arribada
a l’Alguer, on havia d’assistir a diferents reunions de
caire polític i reunir-se
amb les autoritats alguereses. Un grup de policies
de paisà esperaven el president just a l’entrada de
l’aeroport, un cop passats
el controls, i el van retenir
sense cap més explicació.
Avui, al president l’esperaven un miler de catalans
que anit havien sortit de
Barcelona en vaixell en direcció a l’illa per acompanyar-lo en la seva visita al
festival AdiFolk, que se celebra aquest cap de setmana. En el moment de tancar aquesta edició, el president encara estava a les
instal·lacions del mateix
aeroport, havia pogut ser
assistit per un advocat alguerès (Gonzalo Boye no
l’acompanya en aquest
viatge, tot i que va intervenir en els primers moments telefònicament) i
diferents fonts apuntaven
que passaria la nit a comissaria o a la presó. Els seus
advocats utilitzaven anit
el terme retenció, indicant que la seva situació
legal encara no se’ls havia
aclarit. L’advocat que el va
assistir va preguntar en diferents ocasions a la policia de paisà que va retenir

La xifra

—————————————————————————————————
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dies són els que havia previst
passar el president a l’Alguer,
on avui arriben també prop
de mil catalans.

La frase

—————————————————————————————————

“La detenció durarà
màxim unes hores,
però la vergonya
d’Espanya quedarà
per a la història”
Josep Costa
EXVICEPRESIDENT DEL PARLAMENT I
ADVOCAT DEL PRESIDENT

Puigdemont amb quina
ordre s’havia fet i per
quins motius. A l’hora de
tancar aquesta edició, però, passada la mitjanit, no
havia rebut resposta. A
Puigdemont l’acompanyava el cap de la seva oficina,
Josep Lluís Alay, i altres
membres de l’oficina. Hi
era també el senador Jami
Matamala.
La discussió sobre la legalitat o no de la detenció
la motiva el fet que, tot i
que sobre el president i la
resta d’exiliats hi ha unes
ordres de detenció emeses
pel Tribunal Suprem espanyol, fa poques setmanes,
al juliol, les euroordres havien quedat suspeses arran de la decisió del Tribunal General de la Unió Eu-

ropea, que els va retirar la
suspensió de la immunitat
parlamentària que se’ls
havia concedit anteriorment. En la darrera resolució judicial sobre la seva
situació, el TGUE havia
deixat constància explícita que les euroordres estan suspeses arran del fet
que el jutge Llarena havia
presentat unes qüestions
prejudicials al Tribunal de
Justícia de la UE. Aquest
és l’argument que ha permès als eurodiputats catalans que persegueix el Suprem passar aquest estiu
alguns dies a la Catalunya
del Nord, en territori francès, on no van ser detinguts. El president Puigdemont va ser aquest estiu a
Elna en l’acte de commemoració de l’aniversari
d’Òmnium Cultural, on hi
eren també l’eurodiputada Ponsatí i l’eurodiputat
Comín.
El president Puigdemont, que no havia estat
en cap ocasió a l’Alguer des
que és a l’exili, havia fet
consultes prèviament sobre la seva situació, i el seu
equip d’advocats –sempre
d’acord amb la darrera decisió del TGUE– havia
considerat que en aquests
moments una detenció seria del tot il·legal. És per això que anit l’advocat alguerès va insistir en reiterades ocasions a preguntar el fonament jurídic de
la retenció o posterior detenció. Passada la mitjanit, en el moment de tan-

Un gran aplec per mostrar la cultura del país
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president Puigdemont era
a l’Alguer per participar en el
33è Aplec Internacional, un
esdeveniment que des de
l’any 1988 organitza Adifolk
(Associació per a la Difusió
del Folkore), una entitat creada per donar conèixer internacionalment la cultura popular catalana. Aquest era el
segon cop que l’aplec, que
dura des d’avui divendres i
fins diumenge, amb la presència de més de mil persones procedents dels diferents
indrets del país, se celebra a
l’Alguer, que el va hostatjar

l’any 2000.
A part de la presència de
Carles Puigdemont, hi ha prevista l’assistència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i de la
consellera d’Exteriors, Victòria Alsina. L’acte inaugural de
l’aplec s’ha de fer aquest vespre. En l’Aplec Internacional
hi ha previst un ampli programa amb mostres de dansa,
gegants, bestiari festiu, bastoners, balls de seguici, diables, concert, havaneres, sardanes, jocs tradicionals, exposicions i xerrades, al centre

històric de l’Alguer, la ciutat
de Sardenya on el català s’hi
ha parlat des de fa més de
sis-cents anys.
En el programa de l’Aplec,
el síndic de la ciutat sarda,
Mario Conici, destaca, justament, la importància que té
l’esdeveniment per a l’Alguer,
ja que, segons diu, “representa una important ocasió per
consolidar la xarxa de relacions amb Catalunya, relacions que han tingut un impuls decisiu amb la històrica
obertura de l’oficina de la Generalitat l’any 2009”.

car aquesta edició, l’advocat donava per fet, i així ho
va comunicar als qui
acompanyaven el president, que aquest passaria
la nit retingut. El temor,
segons fonts del seu equip,
és que hi hagi un trasllat
aquesta mateixa nit en al-

guna presó d’algun altre
territori sota la jurisdicció
italiana. Algunes fonts especulaven amb la possibilitat d’un trasllat en les
pròximes hores o dies a la
capital italiana. La detenció, segons alguns testimonis presencials, va ser

espectacular, en el sentit
que hi havia desenes
d’agents. En passar el control d’arribada, els agents
van demanar a Puigdemont que es tragués la
mascareta de protecció de
la Covid. En ser identificat
afirmativament, un poli-
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L’APUNT

Avui fa 150 anys que Barcelona celebra la seva festa
major per la Mare de Déu de la Mercè, la seva patrona.
Estimada i venerada, en el segle XIII va donar la força a
un mercader de la ciutat per crear l’orde de la Mercè i
avui, tants anys després, ens diu el rector de la basílica
de la Mercè, Fermín Delgado, que és mercedari, que
Pere Nolasc, aquell mercader que després seria sant,

150 anys
Mireia Rourera

de segur que es va inspirar en Barcelona, de caràcter
obert, acollidor, solidari i lluitador, per crear un orde
religiós que tenia per objectiu la redempció dels esclaus. La capital catalana, pionera en la lluita veïnal, ha
d’estar contenta que ahir, l’heroïna anònima que és
Custodia Moreno, una activista de pedra picada, fes el
pregó i ens interpel·lés a tots.

Un precedent que va
durar quatre mesos

NEUMÜNSTER · Puigdemont va ser detingut a Alemanya el 2018 i va passar dotze nits a la presó fins
que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein va determinar que només podia ser extradit per malversació
SEGUIMENT · El CNI va esperar que creués la frontera danesa per avisar les autoritats alemanyes
Emili Bella
BARCELONA

J

cia li va fer allà mateix una
fotografia a la cara amb el
mòbil (se suposa que perquè altres agents confirmessin la identitat, o per
comunicar-ho als seus superiors) i immediatament
se’l van endur. A les dotze
de la nit –quan a l’aeroport
ja no hi quedava ningú i
tancaven les portes– la
mateixa policia va fer fora
de les instal·lacions l’equip
que acompanyava el president.
La detenció va generar
anit nombroses reaccions.
L’ANC, segons va explicar
Elisenda Paluzie en declaracions al 3/24, es prepara
per a mobilitzacions. L’advocat Gonzalo Boye va fer
una piulada insistint que
les euroordres estaven
suspeses, i l’exvicepresident del Parlament Josep
Costa es mostrava convençut que la qüestió es resoldria “en unes hores”
perquè la detenció no era
legal. ■

a ha passat. Va durar quatre mesos. Carles Puigdemont va ser detingut a
Alemanya el 25 de març
del 2018 i va poder tornar a Waterloo el juliol següent, després
que el Tribunal Superior de
Schleswig-Holstein es pronunciés definitivament sobre el cas i
només preveiés una extradició
per malversació. Aleshores el
jutge Pablo Llarena va retirar
l’euroordre –el 19 de juliol– i el
130è president de la Generalitat
va acabar el 28 de juliol el viatge
de tornada de Hèlsinki, on havia
anat a pronunciar una conferència a la universitat.
El seguien. El CNI espiava els
seus passos amb un geolocalitzador instal·lat al cotxe i va esperar que creués la frontera danesa amb Alemanya per avisar les
autoritats d’aquell país perquè
procedissin a detenir-lo. Quan ja
era una trentena de quilòmetres
endins, la policia el va interceptar. L’acompanyaven Josep Maria Matamala, Josep Lluís Alay i
dos mossos d’esquadra de vacances.
“Estic tranquil”, va tranquillitzar el president al seu entorn.
Puigdemont va ingressar a la
presó de Neumünster. S’hi va estar dotze nits. El tribunal de
Schleswig-Holstein va rebutjar
una extradició per rebel·lió com
li havia sol·licitat Llarena.
El 5 d’abril, la justícia el va
deixar en llibertat amb una fiança de 75.000 euros mentre demanava més informació sobre
l’acusació de malversació, que va
continuar estudiant. Mentrestant, Puigdemont no podia sortir del país. Llarena va enviar
més informes i documentació
als jutges alemanys, però ja no
va servir de res.
Al cap d’un any, el president
va visitar el centre penitenciari

El president Puigdemont, el dia que va sortir de la presó. A sota, hi va tornar de visita al cap d’un any ■ EFE

on va estar reclòs per portar-hi
un centenar de llibres d’autors
catalans traduïts a l’alemany per
lliurar-los a la biblioteca de la
presó.
En arribar a Bèlgica, el president es va reunir amb el seu suc—————————————————————————————————————————

“Jo sabia que aquell
viatge a Finlàndia
acabaria bé”, va piular
de tornada a Waterloo
—————————————————————————————————————————

cessor, Quim Torra, a la delegació del govern davant la Unió Europea, a Brussel·les, i posteriorment va ser rebut amb un gran
acte de benvinguda a la Casa de
la República. “Jo sabia que
aquell viatge a Finlàndia acabaria bé”, va piular quan va posar
els peus a Waterloo. ■
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D’esquerra a dreta, el president, Pere Aragonès; el rector de la UdG, Quim Salvi; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la consellera Gemma Geis ■ QUIM PUIG

L’accés a la universitat i el
català, clau per al govern
a El president, Pere Aragonès, diu que el nou pressupost serà decisiu per avançar en les polítiques
equitatives d’accés a La consellera Gemma Geis fixa el català com la llengua del sistema universitari
Joan Trillas Torrents
GIRONA

L’aposta per les polítiques
equitatives d’accés al sistema universitari de Catalunya i la defensa del català
com la seva llengua pròpia
seran dues de les apostes
polítiques del govern de la
Generalitat, d’ERC i
Junts, que es preveuen en
el projecte de pressupost

per al 2022. Aquest és el
missatge que van voler
transmetre ahir, a Girona,
el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC),
i la consellera de Recerca i
Universitats, Gemma Geis
(Junts), durant l’acte solemne d’inici del nou curs
acadèmic 2021/22 del sistema universitari català,
que va tenir lloc a la Universitat de Girona (UdG).

Curs per a la recuperació
Pere Aragonès va destacar
aquest nou curs perquè serà, va dir, “el de la recuperació”, especialment perquè ja s’està consolidant
de nou la presencialitat,
un fet que és “absolutament enriquidor” per a les
universitats, va remarcar.
El president també va recordar que, més enllà dels
pressupostos, el govern ja

ha anat impulsant polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats, que
han permès la rebaixa
d’un 30% en els preus dels
graus i d’un 40% en els
màsters: “Continuarem
amb les polítiques d’inclusió”, va dir; això sí, sense
aportar detalls de quan es
preveu invertir, ni de quines seran les accions que
es volen dur a terme.

Per la seva part, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va
defensar un model universitari “lliure i crític” i amb
el català com a “llengua
pròpia”. En la mateixa línia que Aragonès, va destacar que el govern “no pot
deixar passar l’oportunitat del nou pressupost”
per impulsar millores que
el sistema universitari

“mereix”. La consellera va
ser més precisa i va situar
tres “missions” en relació
amb les universitats: augmentar el finançament,
millorar les infraestructures científiques i garantir
el relleu generacional.
El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi,
també es va dirigir al públic de l’Aula Magna per recordar que “la inauguració
d’un nou curs és un acte
solemne, probablement
un dels actes més solemnes en l’àmbit institucional”. Salvi va demanar “la
màxima complicitat” a Pere Aragonès i Gemma
Geis, i “el suport polític i
econòmic perquè el vaixell
de les universitats arribi a
bon port” davant d’un futur pròxim que, segons ell,
estarà marcat per “la crisi
i la complexitat”. El rector
va instar a “cercar solucions” a través de la innovació en coneixement, la
qualitat dels estudis universitaris –per damunt
del seu nombre–, la gestió
dels talents i el compromís social. “Les institucions no són res sense les
persones”, segons va afirmar.
El d’ahir va ser un acte
en què va destacar especialment la reivindicació
de l’accés universal a l’educació. En els últims
anys, la UdG ha dedicat la
inauguració del curs a reflexionar al voltant d’un
valor, amb la convicció
que el coneixement ha
d’estar al servei d’una causa. En aquest marc, la fundadora i directora del Centre de Desenvolupament
Professional a la Fordham
University de Nova York,
Roser Salavert, va pronunciar la lliçó inaugural
sobre la necessitat de la inclusió “per a la millora de
l’educació”. ■
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El fiscal demana repetir el
judici a l’alcalde Gas per l’1-O

JxCat impulsa
una llei
catalana de
l’audiovisual

a El batlle de Roquetes va ser absolt del delicte de desobediència al TC pel referèndum a La federació

BARCELONA

d’Esquerra a l’Ebre sosté que vol “condicionar” el judici en el mateix jutjat a l’alcalde de la Ràpita
Redacció

El TS inadmet
una querella
pels indults

BARCELONA

118486-1249046Q

La fiscalia de Tarragona ha
recorregut contra la sentència absolutòria de l’alcalde de Roquetes, Paco
Gas (ERC), pel referèndum de l’1 d’octubre del
2017, i ara demana a l’Audiència de Tarragona que
la revoqui i faci repetir el judici amb un altre jutge, segons informava ahir l’ACN.
Aquest no és el primer cas:
la fiscalia de Girona també
va recórrer contra l’absolució de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per
desobediència al Tribunal
Constitucional (TC) per
l’1-O, el gener passat.
Després de demanar
una pròrroga per presentar el recurs, el ministeri
fiscal de Tarragona reclama ara que es declari nul el
judici realitzat al jutjat penal número 2 de Tortosa i
que a Paco Gas el jutgi un
altre magistrat. L’alcalde
va denunciar que la petició
demostra que “la judicatura espanyola està dividida i
polititzada” i que “una part
creu que és la mestressa de
l’Estat i vol seguir manant
com en una dictadura”. La
federació d’Esquerra a
l’Ebre considera que la fiscalia intenta “condicionar”
el judici que aviat ha de celebrar el mateix jutjat penal de Tortosa contra l’alcalde i el tinent d’alcalde de

—————————————————————————————————

El Tribunal Suprem ha inadmès una querella contra el
president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l’exministre de Justícia Juan Carlos
Campo pels indults als líders
independentistes catalans.
La sala penal ha rebutjat la
denúncia del partit Dreta Liberal Espanyola i descarta
que la concessió de la mesura de gràcia sigui prevaricació. “S’ha exercit per qui és
competent el dret de gràcia
previst legalment, sense que
per això es pugui afirmar la
seva injustícia o arbitrarietat”,
diu en una interlocutòria.
L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, entra al judici al jutjat penal de Tortosa, l’abril passat ■ ACN

la Ràpita també pels fets de
l’1-O.
Tot i que el termini acabava el 14 de setembre,
després d’un mes d’agost
inhàbil, la fiscalia de Tarragona va demanar una pròrroga per recórrer contra la
sentència absolutòria pel
delicte de desobediència al
TC contra l’alcalde de Roquetes, Paco Gas. El president de la federació d’Esquerra de l’Ebre, Albert
Salvadó, va denunciar
aquest fet i va sostenir que
demostra que una part
dels estaments judicials
“segueixen posant dificul-

tats per avançar en la resolució del conflicte polític”.
Segons fonts d’Esquerra,
la fiscalia rebat els arguments de la jutgessa, que
sostenia que no veia provada l’acusació.
La llei fixa que una sentència absolutòria no es
pot tornar condemnatòria
sense tocar els fets provats, i per això la fiscalia
demana repetir el judici.
La segona opció és que sense tocar els fets provats es
demani una condemna per
incorrecta interpretació
del delicte, com recentment va fer la fiscalia del

Suprem amb l’activista de
Viladecans Tamara Carrasco.
Paco Gas va rebre el recurs sense gaire sorpresa.
“Quan creus que ja s’ha
acabat, torna a començar”, va declarar l’alcalde,
recordant un fragment
d’una cançó de Raimon.
Gas va lamentar que els temes dels temps de lluita
antifranquista encara siguin vigents: “Veiem com
succeïen episodis similars,
es reprimia la gent que reclamava el dret a vot, i avui
seguim demanant dret a
decidir.” Que el recurs de la

fiscalia reclami la nul·litat
del seu judici i que el jutgi
un altre jutge és per a Gas
una evidència que “part de
la judicatura té ideologia
franquista”.
La jutgessa del penal 2
de Tortosa va absoldre Gas
en considerar que no es podien provar les acusacions,
que es demostrava la indefensió de Gas amb retards
de comunicació de part de
la instrucció, i perquè 4 de
5 testimonis de l’acusació,
tots agents de la Guàrdia
Civil, no van participar en
l’operació de Roquetes l’1
d’octubre. ■

Redacció

El grup parlamentari de
JxCat ha registrat en solitari una proposició de llei
de l’audiovisual catalana
per ser tramitada a la cambra de manera urgent. Enmig de l’enrenou que ha
generat l’esborrany de la
norma que l’executiu espanyol vol aprovar en
aquesta mateixa matèria,
la iniciativa de la formació
independentista demana
que plataformes com ara
Netflix, HBO o Filmin hagin de tenir un mínim de
contingut en català, encara que no concreta quin
percentatge. El president
del grup de Junts, Albert
Batet, va treure ahir importància al fet que hagin
presentat la iniciativa pel
seu compte i no de comú
acord, per exemple, amb
ERC –“Hem optat per la
via més ràpida”, va manifestar– i hi va afegir que
l’aprovació del text no és
incompatible amb les converses que es mantinguin
per retocar la regulació estatal, ja que això “dona força negociadora”. “A Catalunya tenim la nostra pròpia sobirania i les nostres
pròpies eines (...). Si anem
a remolc de l’Estat no
avancem com a país”, hi va
afegir. A banda de mesures per promoure la producció audiovisual catalana i garantir una major
oferta de continguts en català, la norma registrada
per Junts atribueix més
competències al Consell
de l’Audiovisual. ■

