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Sánchez no albira la taula ara,
però sí més d’una cita el 2022
a El president espanyol li nega la immediatesa i espera que passi la sisena onada i les eleccions a Castella i
Lleó a Aragonès fa una conferència demà al Club Siglo XXI a Madrid en l’horari del Barça-Madrid
David Portabella
MADRID

La singladura del mandat
de Pedro Sánchez acaba de
creuar l’equador, però el
preu del bitllet de la legislatura que li va fixar ERC no
és una prioritat. En una entrevista a la SER –sense
dur mascareta tot i fer-se
en un espai interior com és
el Palau de La Moncloa,
quan ara també és obligatòria en exteriors des del 24
de desembre–, el president
espanyol va alertar ahir que
la taula de diàleg amb la Generalitat no és ara per ara
una urgència i no albira en
el seu calendari cap reunió
immediata, però sí que preveu que durant el 2022 hi
haurà més d’una cita. “En
política, hi ha coses que podem condicionar i d’altres
que no podem condicionar.
Ara la ciutadania a Catalunya i a tot Espanya està anteposant com gestionarem
aquesta emergència de
l’òmicron, quan arribarem
al pic i quan començarem a
veure una corba de contagis en descens, si garantirem la seguretat de les nostres filles i els nostres fills
en el retorn a l’escola, què
passa amb la incapacitat
temporal i les baixes que
veiem a les oficines... Ara
estem immersos en això”,
va relatar Sánchez per intentar fer veure que la carpeta catalana no pot trobar un lloc per culpa de
l’agenda del virus. Tot i negar-se a donar ni una data
ni un horitzó temporal,
Sánchez va renovar el seu
compromís amb el diàleg:
“Es produirà aquesta reunió, i al llarg d’aquest any
tindrem més d’una reunió, i espero que hi puguem assolir avenços.”
Tot i que ahir a la SER
ho va obviar, un dels motius per congelar la taula
de diàleg és la campanya
de les eleccions a Castella i
Lleó del 13 de febrer, que
arriben en plena sisena
onada de la covid-19 i en
què el president Sánchez
s’implicarà a fons tot i la
urgència sanitària. L’últim que necessita el socia-

aquesta taula de diàleg.
Cal recordar que al setembre a mi se’m va demanar
que participés en la taula
de diàleg a Barcelona i així
ho vaig fer. Tindrà lloc. Se
celebrarà. Però crec que
ara mateix les institucions
estem treballant en una
cosa molt més urgent i important per a la ciutadania
com és l’emergència sanitària”, indica. La bona predisposició no evita que
Sánchez arrufi el nas sobre la possibilitat d’arribar
a algun acord, i no per culpa seva, sinó per les pretensions d’amnistia i referèndum que sent al govern. “Pel que estic veient
en les declaracions que fan
els dirigents nacionalistes, és evident que continuen en les seves màximes, i aquí és evident que
no hi pot haver cap acord
ni cap avenç”, sosté. El
problema és que abans
Sánchez necessita l’aval

La frase

—————————————————————————————————

“Els nacionalistes
continuen en les seves
màximes i aquí no hi
pot haver cap avenç”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL

del Congrés a la reforma
laboral, i si no vol comptar
amb ERC necessitarà una
combinació antinatura de
centredreta que inclogui
el PNB, Cs i el PDeCAT.

El president Pedro Sánchez era entrevistat ahir a la SER sense mascareta tot i ser a l’interior del Palau de La Moncloa ■ ACN

Contraprogramació d’Illa a Madrid
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Si el president Pere Aragonès
viatjarà demà a Madrid amb
voluntat de contraprogramar
el Barça-Real Madrid que es
disputa a les vuit del vespre
–mitja hora abans, farà la
conferència al Club Siglo
XXI–, el cap de l’oposició i de
l’anomenat “govern alternatiu”, Salvador Illa, contraprograma Aragonès in situ. Dijous
Aragonès serà entrevistat a
les nou del matí a TVE, i Illa
protagonitzarà a la mateixa
hora un esmorzar informatiu

al Casino de Madrid. Illa rebia
ahir el suport de Pedro Sánchez en forma d’avís a Aragonès. “Igual que la Generalitat
exigeix la taula de diàleg amb
el govern d’Espanya per donar
sortida al procés, que el govern català faci el mateix amb
la societat catalana, perquè
hi ha una part considerable de
la societat que no combrega
amb tesis independentistes i
que també mereix ser escoltada, i qui la lidera és el PSC i
Salvador Illa”, va dir.

lista Luis Tudanca en la
cursa contra l’actual president i baró del PP, Alfonso Fernández Mañueco –i
contra llistes de l’Espanya
buida com ara Soria Ya i
España Vaciada–, és una
fotografia de Sánchez
amb l’independentisme
català abans de la votació
del 13 de febrer. Així que,
per Sánchez, el 2022 català no començarà al gener,
sinó a partir del març. En
aquesta clau s’emmarca la
baixada a l’arena ahir de
Sánchez en la polèmica sobre la qualitat de la carn i
les macrogranges: també

es produeix en plena sisena onada, però aquí
l’emergència sanitària no
impedia que el president
espanyol sortís a desautoritzar el ministre de Consum, Alberto Garzón,
d’IU, per por de pagar un
preu electoral per un punt
tan sensible en una regió
com Castella i Lleó.
Tot i que Catalunya no
apareix actualment en el
seu radar immediat, Sánchez no entén que es qüestioni la seva disposició.
“Honestament, el govern
ha demostrat absoluta
predisposició a celebrar

Presentat per Carmena
En aquest context de tibantor amb La Moncloa, el
president Pere Aragonès
viatja demà a Madrid per
dictar una conferència al
Club Siglo XXI, a l’hotel
NH Eurobuilding, on a dos
quarts de vuit del vespre
serà presentat per l’exalcaldessa madrilenya Manuela Carmena. De tots els
horaris possibles per obtenir ressò i ser escoltat a la
Villa y Corte, Aragonès i el
seu equip de comunicació
han triat precisament el
dia i l’hora del partit de futbol Barça-Real Madrid de
la supercopa d’Espanya, el
primer clàssic de l’era Xavi
Hernández, a Riad. El president Aragonès desitja
oferir una visió del moment polític i un mirall de
la seva gestió de la pandèmia contraposats als del
Madrid, del tot obert per
l’imperatiu econòmic liberal que encarna Isabel
Díaz Ayuso. Dijous al matí,
Aragonès serà entrevistat
a Televisió Espanyola. ■
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La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la de JxCat, Elsa Artadi, van comparèixer ahir per primer cop després de les festes ■ MARC PUIG / ARXIU ACN

ERC rebutja el ball de dates i
prioritza que arribin avenços

a Vilalta subratlla que el que importa és que hi hagi concrecions, i insta Junts a confrontar projectes a
la taula i no en tuits a Artadi lamenta el desinterès del PSOE i Podem, i no veu que hi hagi diàleg
Òscar Palau / Emili Bella
BARCELONA

ERC va refermar ahir que
hi ha d’haver una reunió
pública de la taula de negociació a principi d’any, però va evitar fer sang amb
l’actitud evasiva de Pedro
Sánchez –que va evidenciar de nou que no li corre
cap pressa– i va assegurar
que tampoc vindrà d’una
setmana amunt o avall,
mentre serveixi per avançar. “No volem contribuir
al joc de les dates”, resumia la portaveu, Marta Vilalta, que va recordar que
caldrà que s’entenguin els
dos governs per fixar el calendari, i va destacar que
la clau és que hi hagi “principis d’acord i concrecions” a ratificar el dia que
es faci. “El que importa és
el contingut, els avenços,
més que la data en si mateixa, i en això treballem”,

sostenia, després de la primera reunió de la direcció
passat festes. En tot cas,
és més que plausible que
abans –en teoria ha de ser
aquest mateix gener– hi
hagi una nova comissió
bilateral per avançar en
traspassos que s’estan negociant, com les beques
universitàries i el servei de
Rodalies, per a la qual cosa
constatava que ja s’estan
fent les reunions preparatòries habituals.
“El 2022 ha de ser l’any
en què comencem a desencallar aquest conflicte
polític”, confia Vilalta, que
citava aquesta com una de
les prioritats, amb la sortida de la crisi de la pandèmia i la protecció del català. En aquest sentit, ratificava que l’aposta estratègica del govern avui inclou
assolir la República Catalana a través del procés
de negociació en curs, que

Les frases

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

“No volem contribuir
al joc de les dates. Ha
de ser al més aviat
possible i que sigui
per constatar acords”

“Una negociació amb
l’independentisme ha
d’incloure tothom, no
només una part de
l’independentisme”

“Una taula de diàleg
que no es reuneix no
és ni taula ni diàleg”

Marta Vilalta

Elsa Artadi

Jordi Puigneró

PORTAVEU D’ESQUERRA

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Debat sobre les compatibilitats de presidir el Consell

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

El president de la Generalitat
a l’exili, Carles Puigdemont,
no ha traslladat al seu partit,
Junts per Catalunya, que tingui intenció de renunciar a la
presidència de la formació
per centrar-se a treballar en
el Consell per la República.
“És una possibilitat que no
s’ha traslladat per part del
president Puigdemont als òrgans del partit, és un debat
que no hem tingut a l’executi-

va”, va explicar ahir la portaveu de JxCat, Elsa Artadi.
Segons va avançar El Món,
membres de la recentment
escollida Assemblea de Representants del Consell van
proposar que el president de
l’ens no tingui càrrecs orgànics de partit. Posteriorment,
la presidenta d’aquest parlament, la cupaire Ona Curto,
va assegurar que no creu que
Puigdemont hagi de renun-

ciar a la presidència de Junts
per poder presidir el Consell.
L’Assemblea investirà el nou
president a partir del febrer.
En qualsevol cas, Artadi va recordar que Puigdemont té
una presidència del partit que
no és executiva i no és un càrrec vitalici, de manera que la
renovació s’ha de fer en el
marc congressual del partit,
“si es donés el cas”. La decisió
és en mans de Puigdemont.

veu com “la millor manera
i la més ràpida ara”, tot i
que no va en detriment de
continuar treballant amb
la resta de forces i entitats
independentistes “altres
vies que són complementàries”, tant en clau interna com estatal i internacional, i que ajuden a tenir
“més força”. “Ens agradaria poder veure les apostes
estratègiques com a complementàries i no per intentar desgastar sempre
el company de viatge”,
postil·lava, en una clara allusió a Junts. I és que amb
la resta del moviment, sobretot amb els socis, va ser
més taxativa i els va convidar de nou –després que
ahir tornessin a criticarne la falta de fruits– a “afegir-se a la taula en lloc de
fer declaracions en contra”. Per a ella, “confrontar projectes amb declaracions o tuits és molt fàcil”,
però per avançar cal fer-ho
a la taula de negociació, on
s’ha d’anar “a desmuntar
els arguments de l’altra
part, que és l’Estat, i no de
la mateixa”.
En tot cas, JxCat veu
amb perplexitat que el debat sobre la taula de diàleg
sigui el calendari en lloc
dels continguts i constata
que el govern espanyol no
té cap intenció de resoldre
el conflicte polític amb Catalunya. “Una taula de diàleg sense reunions no és
taula ni és diàleg”, va afirmar la portaveu de la formació, Elsa Artadi, amb
una frase calcada a la que
havia pronunciat al matí
el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró.
Artadi va insistir que la
qüestió no és prioritària ni
per als socialistes catalans, ni per als socialistes
espanyols, ni per a Podem
ni per als comuns, tots ells
integrants del govern espanyol. “Ara veiem com el
calendari de les eleccions
a Castella i Lleó passa per
sobre”, va lamentar la portaveu. “Massa excuses”, va
reblar Puigneró.
Per JxCat, una negociació política amb l’independentisme ha d’incloure
tothom, no només una
part de l’independentisme. En aquest sentit, Artadi va defensar el perfil
dels noms proposats pel
seu partit per participar
en la taula (Jordi Puigneró, Jordi Sànchez, Míriam
Nogueras i Jordi Turull) i
va refusar que algú altre
que no sigui Junts pretengui escollir qui ha de formar part de la delegació
del partit. ■
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El PSC no
mena pressa
al contacte
dels governs

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Taula de diàleg:
el temps ho
resoldrà

A

a Es fa seu l’argument de Sánchez de

prioritzar la pandèmia i diu que triar
data correspon a La Moncloa i al Palau
Xavier Miró
BARCELONA

Els socialistes catalans no
menen pressa a la taula de
diàleg entre governs perquè asseguren que no els
correspon decidir quan ni
com s’han de reprendre
les converses, ja que això
correspon als presidents
Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La portaveu del
PSC, Èlia Tortolero, afirmava després de l’executiva del partit: “No ens pertoca a nosaltres posar-hi
data.” En aquesta línia, el
PSC comparteix l’argument de La Moncloa segons el qual ara la màxima
prioritat és superar la sisena onada de la pandèmia
de covid-19.
Tot i que al desembre la
portaveu parlamentària,
Alícia Romero, avui una de
les vice primeres secretàries del partit, va apostar
per reprendre la taula
aquest gener, ahir Tortolero defugia qualsevol termini i tampoc entrava a
valorar la hipòtesi que assenyala que el PSOE no té
cap intenció de fer la nova

trobada abans de les eleccions de Castella i Lleó del
13 de febrer.
El PSC sí que va aprofitar la represa de l’any polític per exigir a ERC que doni suport a la reforma laboral pactada per l’executiu
espanyol amb els sindicats
majoritaris i la patronal.
Per Tortolero, “no s’entendria” que partits d’esquerres i progressistes “boicotegessin” una reforma que
s’ha aconseguit amb diàleg social amb els sindicats
i els empresaris. En una
crida explícita als republicans, la portaveu socialista els va preguntar: “Per
què es posen al costat del
PP en el boicot al diàleg?”
Els socialistes reuniran
avui i demà el seu grup
parlamentari a s’Agaró
per plantejar els reptes del
nou any, convençuts que
són “l’alternativa a Catalunya a un govern que
no funciona”, en paraules
de la portaveu. “Millorar”
l’autogovern, un finançament “més just”, prosperitat i “més seguretat” en
ciutats i barris són les seves prioritats. ■

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, en roda de premsa a la seu del partit ■ ACN

Policia “patriòtica” i pacte lingüístic amb “tothom”

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

Els socialistes catalans demanaran la compareixença al
Parlament del vicepresident
Jordi Puigneró i el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena,
pel relleu de la cúpula dels
Mossos amb el major Trapero
al capdavant, uns canvis que
el PSC atribueix a un possible
intent del govern d’ERC i
Junts de crear una “policia
patriòtica” en el si del cos. El
PSC va aprofitar ahir la publi-

cació a Eldiario.es d’una anàlisi que relaciona les destitucions amb les investigacions
que els Mossos han fet del
3% i dels casos judicials que
afecten Miquel Buch i Laura
Borràs. Informacions que, segons la portaveu socialista,
assenyalen “greus ingerències polítiques” en la feina del
cos policial. “L’últim que necessitem és una versió independentista del cas Kitchen”,

reblava Tortolero. D’altra banda, el PSC anuncia dues jornades dedicades al català a
l’escola i a la reforma laboral.
Sense avançar noms, la portaveu va assenyalar que en la
jornada sobre llengua hi hauria representants de l’àmbit
educatiu. Tortolero diu que
el PSC serà al costat del català
i que participarà en el Pacte
Nacional per la Llengua “sempre que hi sigui tothom”.

Els comuns també volen el
diàleg de partits catalans
J.A.
BARCELONA

Els comuns van abonar-se
explícitament a les tesis
del PSC reclamant que
s’activi també la taula de
diàleg entre els partits catalans “més enllà de la majoria independentista” per
portar propostes consensuades a la mesa de nego-

ciació amb el govern espanyol. Així ho va manifestar
el portaveu de Catalunya
en Comú, Joan Mena, que
a la vegada també va tornar a reclamar als seus socis de l’executiu espanyol
que s’activin tant la taula
de diàleg com la comissió
bilateral, fixant una data
concreta i desvinculantho de processos electorals,

fent referència als comicis
de Castella i Lleó.
Mena va assegurar que
“és necessari que el diàleg
continuï avançant, i cal
demostrar que és possible
aconseguir acords”, posant en relleu que la trobada bilateral també ha de
servir per negociar el nou
sistema de finançament
autonòmic. ■

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ahir durant la
roda de premsa ■ MARTA SIERRA / ACN

ls despatxos d’un governant conegut hi
havia tres carpetes: A,
temes resolts; B, temes per
resoldre; C, temes que el
temps resoldrà. Seguint la
descripció, la taula de diàleg
entre els governs català i espanyol és a la C. Els dos governs no han trencat en cap
moment les converses discretes. El ministre Félix Bolaños i la consellera Laura Vilagrà continuen conversant
telefònicament sense avenços que es puguin explicar.
Tot és molt discret, sense
que hi hagi ni data, ni hora, ni
agenda en marxa per poder
celebrar la reunió. “A principis d’any”, tal com semblava
que era el desig dels dos governs. Una mena de frase inconcreta com ara la de “passat festes”. La Generalitat
voldria reunir la taula de diàleg com més aviat millor i el
govern espanyol no voldria
fer res de la carpeta catalana
fins després de les eleccions
de Castella i Lleó (13-F).
Castella i Lleó és un territori molt difícil per al PSOE,
perquè fa 30 anys que és en
mans del PP, malgrat que els
socialistes van ser els més
votats el 2019 gràcies a la divisió de la dreta. En una comunitat conservadora i espanyolista no convé, al
PSOE, que el debat giri al
voltant de les negociacions
amb ERC. En tot cas hi haurà la reunió bilateral a finals
de gener per saber el grau
d’incompliments d’infraestructures. Castella i Lleó podria ser un baròmetre electoral. El PP està a l’alça, Cs
s’enfonsa i el PP podria
aprofitar Vox per governar, el
pacte que escandalitza el
PSOE. Heus aquí que els socialistes es volen allunyar de
qualsevol amistat amb ERC.
Un fet que s’utilitza des de la
dreta. D’haver-hi taula de
diàleg seria a la segona meitat de febrer. La raó es exclusivament per interessos espanyolistes, un fet que provoca falta de credibilitat en el
diàleg que s’espera que tinguin els dos governs per cobrir les expectatives d’uns
pactes que sembla que només el temps pot resoldre.
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L’independentisme obre l’any
amb un doble judici a un jove
a Brian Bartés serà jutjat per haver-se manifestat amb Tsunami Democràtic al camp del Barça i en
contra del Consell de Ministres a Barcelona a “Se’m jutja per les meves idees”, diu l’activista
Jordi Panyella
BARCELONA

La repressió, que no cessa,
contra el moviment independentista català viurà
durant el 2022 una concatenació de processos judicials, amb arribada al
punt culminant, i que tindran com a primer protagonista un jove activista
de Mollet del Vallès que
haurà d’afrontar amb
molt poc temps de marge
dos judicis diferents.
El doblement acusat
Brian Bartés s’enfronta a
una petició total de nou
anys i tres mesos de presó
per haver participat en els
actes de protesta que va organitzar Tsunami Democràtic al voltant de l’estadi
del Futbol Club Barcelona,
el 18 de desembre del 2019,
i per haver intervingut en la
protesta ciutadana contra
la celebració del Consell de
Ministres a Barcelona del
desembre del 2018.
La primera de les dues
vistes se celebrarà la setmana vinent i la segona, el

Brian Bartés, davant la seu del TSJC, on haurà de comparèixer el 18 de gener i el 12 de maig en dos judicis ■ JUANMA RAMOS

12 de maig. Precisament,
la comunicació d’aquest
segon judici la va conèixer
Bartés ahir mateix, al mig
del carrer, quan va acudir
amb la seva advocada a fer
una roda de premsa davant la seu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Dues funcionàries de la secció sise-

na de l’Audiència de Barcelona van sortir a buscarlo per entregar-li la notificació, davant l’estupefacció de la lletrada Norma
Pedemonte, que va recordar que el seu client té
domicili conegut i que no
se l’ha de tractar com un
fugitiu a qui es notifiquen
les coses encalçant-lo al

mig del carrer.
En el primer dels judicis,
la Generalitat demana per
a Bartés una pena de tres
anys i mig de presó. És el
cas de Tsunami Democràtic, en què aquest jove de
Mollet va acabar detingut
“quan ja marxava cap a casa, tranquil·lament”, sense
saber encara per què. “Vaig

La xifra

—————————————————————————————————

9

anys i tres mesos de presó es
demanen per a Brian Bartés
en dos judicis diferents a l’Audiència de Barcelona.

passar tres dies al calabós i
em pensava que no en sortiria”, va explicar ahir el jove activista. El seu malson
es va multiplicar per dos
quan, al cap d’un temps, els
Mossos el van detenir acusant-lo d’uns incidents que
hi havia hagut durant la
protesta contra la presència de Pedro Sánchez i el
seu govern, el desembre del
2018. Per aquests fets, la
fiscalia demana per a ell
fins a sis anys de presó.
Amb la fitxa policial de la
primera detenció, la policia
va fer una investigació que
va culminar amb la identificació de Bartés amb un jove
que sortia en unes imatges
del dia del Consell de Ministres. “Sabien on vivia i
on treballava, i un dia que
no vaig anar a la feina s’hi
van presentar demanant
per mi i aleshores em van
trucar a casa perquè anés a
la comissaria i em van tornar a detenir”, es queixa
Brian, que explica que amb
una simple citació judicial
s’hauria arreglat l’afer.
L’acusat nega haver protagonitzat els fets violents
de què se l’acusa en els dos
judicis. “Se’m jutja per les
meves idees”, sosté. En la
roda de premsa d’ahir, en
Brian va estar acompanyat
de membres del grup de
suport que li han fet costat
durant aquest temps, ajudant-lo a superar els mals
moments –“n’he tingut
molts”, diu– derivats de tenir el futur condicionat per
la justícia. ■

Reguant demana la
nul·litat del seu procés
a Al·lega que el jutjat

va actuar en contra
seu quan ja era
aforada

J. Panyella
BARCELONA

El procés judicial contra la
diputada de la CUP Eulàlia
Reguant estaria viciat en
termes de procediment,
fet que obligaria a fer retrocedir les actuacions judicials que s’han emprès en
contra seu i, de moment,
aturar el judici que s’ha de
dur a terme al Tribunal Suprem. Eulàlia Reguant, de
la mateixa manera que Antonio Baños, va ser processada per haver-se negat a

respondre, al seu dia, als
advocats de Vox que la
volien interrogar durant el
judici contra els líders polítics i socials del moviment independentista. El
setembre passat, el Tribunal Suprem va concloure
que Reguant havia de ser
jutjada i ahir, en l’escrit de
defensa presentat pel lletrat Daniel Amelang, s’argumenta el contrari, adduint que s’han vulnerat diversos drets fonamentals
de la diputada cupaire.
L’escrit de defensa fa
una repassada del tempo
que va seguir el processament de Reguant i es recorda que va adquirir la
condició d’aforada pel fet
de ser elegida diputada

del Parlament de Catalunya, el març del 2021.
Aquest fet impedia que la
justícia ordinària es fes
càrrec del seu cas i, per
tant, s’haurien de decretar nul·les les actuacions
dutes a terme amb posterioritat a l’elecció de Reguant, tant per part de
la fiscalia com del jutjat
d’instrucció número 10
de Madrid.
En l’escrit es demana
que es declarin nul·les les
actuacions i que es tiri enrere fins al moment anterior als escrits d’acusació
presentats per la fiscalia.
Un altre dels motius
que la defensa de Reguant
al·lega per anul·lar el processament és el principi
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de non bis in idem. Es recorda que la diputada ja
va ser sancionada al seu
dia pel Tribunal Suprem,
que li va aplicar una sanció disciplinària per la seva actuació durant el judici. L’advocat Amelang recorda que aquesta mena

de sancions només les pot
imposar el Suprem, sempre que aquells fets pels
quals se sanciona no siguin considerats delicte.
Com que hi va haver sanció, no hi pot haver delicte
i, en conseqüència, no hi
pot haver una persecució

penal en contra d’Eulàlia
Reguant.
En últim terme, la defensa de la diputada considera que amb el procés
s’ha vulnerat la llibertat
política de Reguant i el
seu dret a l’objecció de
consciència. ■

