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El TC avala les
ordres contra
Puigdemont
a El tribunal rebutja per unanimitat els recursos de

l’expresident i els exconsellers i valida la feina de Llarena
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat el recurs de súplica i
les mesures cautelars sollicitades pel president
Puigdemont i els consellers exiliats contra les ordres europees d’extradició
i de detenció nacional i internacional emeses pel
jutge Pablo Llarena contra
ells el 14 d’octubre i el 4 de
novembre del 2019. El ple
de l’alt tribunal va avalar
ahir les ordres del jutge
Llarena precisament l’endemà que la justícia italiana decidís suspendre l’extradició a Espanya de
Puigdemont sol·licitada
per Llarena per entendre
que, primer, els tribunals
europeus han de resoldre
sobre la immunitat del
president i sobre les preju-

dicials que li ha consultat
el mateix jutge espanyol.
Els magistrats del
Constitucional confirmen
la validesa de les euroordres i de les ordres de detenció nacional i internacional contra Puigdemont
i els exconsellers Clara
Ponsatí, Toni Comín i
Lluís Puig.
Ratifiquen la prèvia
Rebutgen el recurs de súplica confirmant la decisió
anterior –del 16 de març–
de no suspendre preventivament les ordres, una decisió que el TC ratifica correcta en considerar que
aquella decisió va ser respectuosa amb el dret a la
tutela judicial efectiva del
recurrent, i no va vulnerar
el seu dret a la tutela cautelar. D’altra banda, el ple
de l’alt tribunal avala la vigència de les ordres de de-

tenció basant-se en una
consolidada
doctrina
constitucional, que nega
la suspensió cautelar en el
procediment d’empara de
les mesures provisionals
privatives de llibertat o
que puguin tenir un impacte en el dret a la llibertat personal. El TC sosté
que suspendre en la peça
de cautelars del recurs
d’empara una mesura
cautelar adoptada per un
òrgan de la jurisdicció ordinària i que conforma
l’objecte
principal
d’aquest recurs d’empara,
suposaria una resolució
anticipada del fons del recurs.
El nou pronunciament
del TC no afecta, però,
l’anàlisi dels tribunals europeus sobre la immunitat
de Puigdemont i les prejudicials sol·licitades per
Llarena. ■

Puigdemont arribant dilluns al Tribunal de Sàsser acompanyat dels advocats ■ EFE

L’advocacia defensa haver seguit la doctrina del TGUE

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

La ministra de Justícia del govern espanyol, Pilar Llop, va
reafirmar ahir que, en el procés d’extradició davant les
autoritats europees, l’advocacia de l’Estat no va fer cap
altra cosa que seguir la doctrina del Tribunal General de
la Unió Europea (TGUE):
“Quan hi ha una qüestió prejudicial, se suspèn el procediment.” Llop va respondre així
a les acusacions del PP, que ja
li demana la compareixença

en entendre que el govern del
PSOE i En Comú Podem fa un
“ús partidista” de l’advocacia
de l’Estat i li obliguen a fer “el
treball brut” d’un executiu
que “sembla haver fet més
perquè [Puigdemont] no vingués que perquè un pròfug
s’assegui davant la Justícia”,
en paraules de la portaveu
popular Cuca Gamarra. El líder popular, Pablo Casado, va
acusar el president Sánchez
de no voler l’extradició de

Puigdemont “perquè com
l’entreguin i vingui a Espanya
rebenta l’operació diàleg, rebenta la taula de negociació i
rebenta la legislatura”. Casado vol que es faci una “gran
campanya diplomàtica internacional” per canviar l’opinió
de la justícia europea. I diu
que Europa no va considerar
Batasuna organització terrorista fins que no hi va haver
un “impuls polític” des d’Espanya.

Tret de sortida a la
negociació del pressupost
a El govern fixa el

sostre de despesa no
financera en 29.326
milions d’euros

Emili Bella
BARCELONA

El govern va obrir ahir el
ball del pressupost amb
l’aprovació del sostre de
despesa no financera de la
Generalitat per al 2022,
que es fixa en 29.326 milions d’euros, més de
1.800 milions més que el
límit establert el 2020,
quan es van aprovar els últims
comptes.
Amb
aquest primer pas necessari, la negociació del pressupost comença a cami-

nar. El càlcul s’ha fet a partir de l’estimació d’ingressos per a l’any vinent, que
inclou les bestretes del
model de finançament, comunicades pel Ministeri
d’Hisenda, i la compensació per la pèrdua de recursos que el canvi del sistema immediat d’informació (SII) de l’IVA ha comportat per a les comunitats. Segons va explicar
ahir la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió del Consell Executiu, aquesta darrera xifra encara no ha estat comunicada oficialment, de manera que el
Departament capitanejat
pel conseller Jaume Giró
ha hagut de fer una esti-

mació. El govern recorda
que Hisenda va suspendre
les regles fiscals a causa de
la pandèmia i que en la reunió del Consell de Política
Fiscal i Financera del 28
de juliol va fixar una taxa
de referència del dèficit
per a les autonomies del
0,6% del PIB. Aquesta taxa és la que determina
l’import del finançament
del fons de liquiditat i la
que s’utilitza per calcular
el límit de despesa per al
2022.
El govern de Pere Aragonès i Jordi Puigneró treballa perquè la CUP, soci
parlamentari prioritari,
doni suport al pressupost,
mentre el PSC s’ofereix a
negociar-lo si no hi ha

El vicepresident Puigneró i el president Aragonès, ahir, durant la reunió de l’executiu ■ EFE

acord entre les tres forces
independentistes. La previsió és que el govern aprovi els comptes tan aviat
com sigui possible; el conseller d’Economia i Hisenda va parlar d’aquest mateix mes d’octubre. Poste-

riorment començarà el
tràmit parlamentari.
D’altra banda, la portaveu del govern va advertir
que el sostre de despesa
està subjecte a canvis, per
variacions en els ingressos
tributaris, en les transfe-

rències de l’Estat per finançar les competències
transferides o per ajustos
comptables relacionats
amb el sistema europeu de
comptes, a part de variacions eventuals en els ingressos. ■
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El Parlament verificarà si Vox
va vulnerar el codi de conducta
a La mesa demana un informe a la comissió de l’Estatut dels Diputats a instàncies d’ERC, el PSC, JxCat, la

CUP i En Comú Podem per determinar si Garriga es va extralimitar en vincular immigració i delinqüència
Redacció
BARCELONA

La intervenció del diputat
de Vox Ignacio Garriga en
el debat de política general
de la setmana passada podria costar car al president del grup parlamentari ultra. La mesa del Parlament, a instàncies del conjunt de l’arc parlamentari
–llevat de Ciutadans i el
PP–, va demanar ahir un
informe a la comissió de
l’Estatut dels Diputats per
verificar si el líder de Vox
va vulnerar el codi de conducta de la cambra quan
va vincular delinqüència i
immigració “fent identificació expressa de la nacionalitat d’aquells que eren
presumptes responsables
amb la seva nacionalitat i
per tant el seu origen”.
L’article 7 del codi en
qüestió estableix que els
diputats “han de mantenir en tot moment una
conducta
respectuosa
amb els altres diputats
i amb els ciutadans, i
una actitud escrupolosa i

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, adreçant-se al líder de Vox, Ignacio Garriga, en una imatge d’arxiu ■ EFE

exemplar d’acord amb el
principi d’igualtat sense
discriminació per raó de
gènere, orientació sexual,
creences, ideologia, origen
o condició social, ètnia,

llengua o qualsevol altre”.
En concret, l’informe
va ser sol·licitat després
que ERC el requerís amb
un escrit avalat pels grups
del PSC, Junts per Catalu-

nya, la CUP i En Comú Podem. Garriga podria ser
sancionat amb una multa
d’entre 600 i 12.000 euros
o bé, si la infracció és molt
greu, se’l podria suspen-

dre temporalment com a
diputat.
El president del grup
parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa,
troba “intolerables” el dis-

Escarp relleva
Granados al
Parlament
a La diputada ocupa

la vicepresidència
segona que va deixar
l’ara ja senadora

Redacció
BARCELONA

Després del debat de política general, ahir la cambra catalana va iniciar l’activitat ordinària amb el
primer ple d’aquesta legislatura en què es va rellevar
la ja exdiputada Eva Granados (PSC) de la vicepresidència segona de la mesa
del Parlament. El seu lloc
l’ocuparà ara la diputada

Assumpta Escarp, que
ahir va resultar escollida
mitjançant la votació per
paperetes dipositades en
una urna amb 46 vots a favor, 69 en blanc, 9 de nuls i
11 vots per a María García
Fuster (Vox). D’aquesta
manera, Escarp passa a
ocupar el lloc que va deixar
vacant Granados dijous
quan va ser designada senadora autonòmica pel
Parlament i va deixar l’escó de la cambra catalana.
Escarp continuarà mantenint les seves tasques de
portaveu de Salut del grup
parlamentari socialista.
Després de la votació a

curs i les “sortides de to”
de Garriga del dia 29, però
no creu que s’hagin d’imposar “sancions parlamentàries”. Segons Carrizosa, cap dels grups impulsors de la iniciativa els va
proposar d’afegir-se al cordó sanitari, però, igualment, tampoc no s’hi haurien adherit.
“Ens discriminen”
L’al·ludit va negar que el
seu grup i ell mateix hagin
vulnerat el codi de conducta de la cambra i es va refermar en les seves tesis
que vinculen immigració i
delinqüència. “És defensar la veritat. La immigració il·legal participa moltes
vegades en la comissió de
delictes”, va mantenir.
Segons Garriga, la infracció s’hauria d’aplicar
als partits que els fan un
“cordó democràtic” i “discriminen” Vox. “Seguirem
defensant que la immigració il·legal malauradament causa molts delictes
i és culpa de l’efecte crida
que provoquen polítics
progres del PSOE, ERC o
Junts”, va insistir.
Atribuint-se el paper de
víctima, el diputat ultra hi
va afegir: “Ens discriminen contínuament per la
nostra manera de pensar.” Segons les seves dades, la població immigrant
a Catalunya suposa el 15%
i la població reclusa
d’aquest col·lectiu és més
del 40%: “És una realitat
treta de l’Idescat.” ■

Elena promet
més recursos
als Mossos
—————————————————————————————————

Assumpta Escarp (PSC), al costat de la presidenta, ocupa la vicepresidència segona

l’hemicicle, la diputada va
ocupar la seva posició a la
mesa en senyal d’acceptació del càrrec.
D’altra banda, i també
ahir, Granados, que també és portaveu del comitè
organitzador del 40è Congrés Federal del PSOE, va

prometre l’acta al Senat,
on exerceix ja com a portaveu del PSOE. La seva
designació es va produir
arran del moviment de peces fruit de la remodelació
del govern de Pedro Sánchez, que va situar la llavors presidenta del Senat,

Pilar Llop, com a nova ministra de Justícia. Al seu
torn, Llop va ser substituïda a la presidència pel
portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, i aquest
lloc és el que ocupa ara
l’exdiputada Eva Granados. ■

El conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, va defensar la
cooperació amb altres cossos que realitza els Mossos
d’Esquadra i va assegurar defensar-los “amb fets” donant-los més “recursos”, promovent l’augment d’efectius i
fent realitat les prejubilacions
que reclamen. Era la resposta
a les interpel·lacions al Parlament sobre seguretat que li
van dirigir Cs, el PP i Vox. Elena va negar la premissa de
l’oposició que el govern desautoritzi els Mossos: “És el
mantra que repeteixen, però
és fals.” Elena es proposa lluitar contra aquest mantra
“contractant nous agents, renovant els equips, donant-los
suport, invertint-hi diners i recursos i estant al seu costat”,
va afirmar.
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L’Estat demana 3 anys
de presó per a un votant
a El veí de Sant

Andreu de la Barca i
un agent van caure
rodolant al terra

Mayte Piulachs
BARCELONA

El jutjat penal número 2
de Barcelona va jutjar ahir
el primer dels sis votants
detinguts durant l’1-O del
2017, per a qui l’advocada
de l’Estat va demanar tres
anys de presó i una multa
per un delicte d’atemptat
a l’autoritat i un de lesions

lleu, un càstig més alt que
el demanat per la fiscal: 18
mesos de presó. La defensa, exercida pel penalista
Àlex Solà, va sol·licitar la
seva absolució.
Els fets van passar a
l’entrada del CAP de Sant
Andreu de la Barca, on uns
trenta veïns van posar-se
davant per evitar l’entrada d’agents de la Guàrdia
Civil a la cerca d’urnes. Hi
va haver un forcejament i
l’acusat va caure rodolant
escales avall amb un agent
i, al terra, va ser detingut
per tres agents més. En el

judici, Robert Pasqual va
negar haver agredit cap
agent i va assegurar que
els agents, vinguts de Sevilla, van dir-li “sense cap
respecte”: “Entrarem a les
males o a les pitjors”, i que
el van “empentar enfora”.
Una afirmació que van
corroborar quatre veïns
més, també “expulsats a
empentes” i que van repetir que hi eren “per votar”,
a les incisives preguntes
de la fiscal. El sergent de la
Guàrdia Civil amb qui primer es va trobar l’acusat
va assegurar que “fins a

N O T A

D E

El veí, de vermell, al terra amb un agent ■ EPA

tres cops” els va demanar
que s’apartessin i que “actuaven per ordre judicial
del TSJC”, reafirmat per
quatre agents més. Un
agent va explicar que l’acusat va agafar pel cinturó el
sergent, i ell el va treure però el veí el va “escometre”,

van caure per les escales i
el veí “el va intentar ofegar
amb un colze” i va demanar ajuda a altres companys, que van assegurar que
l’home feia “una gran força” i va mossegar un d’ells,
que “gràcies a Déu”, segons l’advocada de l’Estat,

duia guants protectors i no
el va lesionar. Un vídeo
mostra l’acció de la Guàrdia Civil, que fins i tot arrenca una porta del centre, i el forcejament.
Solà va retreure a la fiscal que digués que “l’1-O
era il·legal, quan el TC només l’havia suspès i no es
va prohibir votar”. L’advocat hi va afegir que, si hi havia més de 20 veïns concentrats, “exercien el seu
dret de manifestació, no
suspès, i que s’hauria d’haver respectat sense entrar
a sang i foc”. Va assegurar
que l’agent lesionat a la
cuixa es va clavar un mosquetó en la caiguda i que
no va ser per acció del veí. I
que l’Audiència de Barcelona ha de resoldre l’acusació de lesions del veí contra
l’agent. ■

P R E M S A

Les Germanes Clarisses del Convent del Sant Crist de Balaguer elaboren un
sabó fet amb mel per compensar la pèrdua d’ingressos durant la pandèmia
Amb el nom ‘Sabó del cel, sabó de mel’, el comercialitzarà l’empresa d’Os de Balaguer Torrons i Mel Alemany
El producte està fet de manera artesanal, només amb mel, sabó de glicerina i essència de lavanda, i pretén ser
l’alternativa natural al gel hidroalcohòlic
Balaguer, 4 d’octubre de 2021. Les Germanes Clarisses del Convent del
Sant Crist de Balaguer han presentat un sabó amb mel elaborat a mà, que
esdevé una alternativa natural al gel hidroalcohòlic. El sabó, amb el nom
“Sabó del cel, sabó de mel”, ja es pot adquirir a la pàgina web
www.alemany.com i als comerços de proximitat. Amb l’eslògan ‘Un sabó
com Déu mana’, està fet únicament amb mel i sabó de glicerina i essència
de lavanda de l’empresa lleidatana Aromes de Can Rosselló, i fa honor a la
tradició monàstica de fer sabó.
El sabó, que es va elaborar durant el confinament, suposarà una sortida
econòmica per a les Germanes Clarisses, que han vist reduïts els ingressos
de la botiga del convent arran del tancament derivat de la pandèmia. El
producte l’elaboren artesanalment les nou monges que resideixen al
convent, que combinen aquesta tasca totalment manual amb la vida
contemplativa.
‘Persones, no robots’. L’aposta d’Alemany per la humanització de
la producció

109989-1249602Q

Precisament aquesta tasca manual entronca amb un dels valors essencials
de Torrons i Mel Alemany: l’aposta per la humanització dels processos de
producció enfront de l’automatització que la marca promou amb el lema
‘Persones, no robots’. Aquesta decisió ha fet que fixi i mantingui la seu de
l’empresa a Os de Balaguer, al peu del Montsec. De fet, Alemany compta
amb l’ajuda externa d’un equip format per 60 persones, d’Ilersis Shalom, la
Fundació Aspros, La Torxa i l’Estel de Balaguer, quatre entitats lleidatanes
del tercer sector de les Terres de Lleida, que s’afegeixen a les 25 persones
que treballen al seu obrador d’Os de Balaguer. Aquestes persones
s’encarreguen de l’etiquetatge i de la manipulació dels productes.
Alemany reivindica i encapçala un moviment humanitzador per a les
empreses, enfront dels robots, en el qual es pugui visualitzar una
alternativa viable a les màquines, que alhora promou la inclusió social del
col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Sobre Torrons i Mel Alemany
Empresa familiar de cinc generacions, ubicada al peu del Montsec, al petit
poble d’Os de Balaguer (Noguera), es dedica a l’elaboració de torrons de
forma artesanal i a la selecció de mels en origen arreu de l’Estat espanyol.
És l’empresa més premiada en l’àmbit estatal als premis Great Taste
Awards, considerats els Oscar de l’alimentació delicatessen. Molt vinculada
amb el tercer sector, ocupa 60 persones de centres especials de treball
(CET) de les Terres de Lleida, fruit de la seva aposta per la no robotització
i la humanització i el seu compromís amb el territori del Montsec. El
projecte L’Univers Alemany ‘Art, cultura, humanitat’ resumeix els valors de
l’empresa, que promou la mel com el dolç natural. Una de les seves
apostes és la pol·linització de l’opinió pública amb la introducció de la mel
en diferents productes, com en el cas de la campanya #lamelhipintamolt.

