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El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va relativitzar
ahir l’escridassada que va
rebre dijous durant la ma-
nifestació contra la cime-
ra francoespanyola a la
font de Montjuïc. “No em
va saber greu, em sembla
molt bé que tothom xiuli
qui li sembli que ha de xiu-
lar. Hauríem d’establir
una certa diferenciació
entre el fet de xiular i el fet
d’insultar o amenaçar. És

normal que hi hagi gent
decebuda trista i preocu-
pada i que expressa el seu
dolor perquè no hem acon-
seguit encara allò que vo-
lem aconseguir. És millor
treballar per aconseguir-

ho que no pas sentir no-
més dolor”, va reflexionar
el líder republicà.

El conseller d’Indús-
tria, Roger Torrent, va
sortir en defensa de Jun-
queras. Troba l’escridas-

sada “totalment injusta” i
va minimitzar-la: “No con-
tribuiré a elevar a catego-
ria una minoria.” Igual-
ment, la portaveu del par-
tit, Marta Vilalta, va dir a
TV3 que els xiulets només
van ser “una anècdota”.

Qui també va defensar
Junqueras va ser el minis-
tre de Cultura, Miquel Ice-
ta: “Quan sento crits de
«Junqueras torna a la pre-
só» sento molta pena.” “No
hem de desitjar el mal de
ningú. Junqueras i la resta
ja han patit prou i han de-
mostrat prou compromís
amb el país perquè estal-
viem expressions que fan
mal als afectats i a la res-
ta”, va afegir-hi des del
parc de Can Zam, a Santa
Coloma de Gramenet.

Mentrestant, el minis-
tre de la Presidència, Félix
Bolaños, assegurava que
dijous “es va manifestar la
Catalunya del passat”; és a
dir, la de “la crispació, la di-
visió, la del conflicte”. ■
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a El ministre Iceta
surt en defensa del
president d’ERC:
“Sento molta pena”

Junqueras treu ferro a
l’esbroncada del 19-G

El president d’ERC, Oriol Junqueras, dijous ■ ACN

La defensa del president
de la Generalitat a l’exili,
Carles Puigdemont, ha
presentat un escrit contra
la resolució del jutge Pablo
Llarena al·legant que el
Tribunal Suprem no pot
emetre una ordre de de-
tenció contra ell a l’Estat
sense el permís del Parla-
ment Europeu. Argumen-
ta que l’alt tribunal no és
competent per jutjar-lo

perquè és eurodiputat i
que Puigdemont no pot
enfrontar-se a dos proce-
diments per uns mateixos
fets, en referència al del
Tribunal de Comptes. Ai-
xí, l’escrit de l’advocat
Gonzalo Boye anuncia la
presentació de sis qües-
tions prejudicials al Tribu-
nal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) sobre
aquestes qüestions. La de-
fensa demana la nul·litat
de l’ordre de detenció amb
l’argument que té immu-
nitat i que per cursar-la
caldria un suplicatori a
l’eurocambra i hi afegeix
que sense l’ordre a l’Estat
tampoc se’n podria dictar
una d’europea. ■
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a Boye al·lega que a
Llarena li cal el permís
de l’eurocambra per
fer detenir el president

Puigdemont
presentarà al TJUE sis
qüestions prejudicials

Els advocats Andreu van
den Eynde, Gonzalo Boye i
Benet Salellas van criticar
ahir al Parlament el paper
de la fiscalia en l’escàndol
d’espionatge il·legal Cata-
langate. Consideren que
el ministeri públic no dona
suport a cap investigació i
l’acusen d’inacció. “Diuen
que s’investigaran els telè-
fons, però per definició
Pegasus no deixa cap ras-
tre al mòbil”, va denunciar
Van den Eynde, víctima de
l’espionatge, segons l’estu-
di de l’entitat especialitza-
da en seguretat global Citi-
zenLab. “Cap jutge ha fet
cap investigació efectiva,
ni el que investiga el cas de
Pere Aragonès”, hi va afe-
gir. Segons l’advocat, hi ha
diversos indicis que darre-
re de l’espionatge hi ha el
CNI, començant pel fet
que l’empresa que ven
Pegasus només ho fa a es-
tats i el fet que extreballa-
dors hagin confirmat que
l’agència espanyola era un

dels seus clients.
“Quan aparegui el pri-

mer jutge espiat, llavors
hi haurà avenços”, va ob-
servar Boye, que també va
ser objecte de l’acció dels
programaris maliciosos.
“Només quan siguin vícti-
mes actuaran corporati-
vament i es preocuparan
per l’espionatge il·legal als
polítics”, va reblar. “El

jutge Llarena va dir que hi
ha malversació amb lucre
quan es destinen fons a
partides no pressupostà-
ries. No he vist en els pres-
supostos generals de l’Es-
tat una partida per espiar
independentistes; llavors,
segons Llarena, això seria
malversació”, va consta-
tar el lletrat de Carles
Puigdemont.

Per la seva banda, Sale-
llas, que defensa l’expresi-
dent d’Òmnium Cultural
Jordi Cuixart, va carregar
contra l’Estat espanyol
per no haver adoptat “cap
mecanisme de supervisió”
arran de l’escàndol.

Els tres advocats són els
primers compareixents
en la comissió d’Investiga-
ció sobre l’Espionatge de

Representants Polítics,
Activistes, Periodistes i
llurs Familiars per part del
Regne d’Espanya amb els
programes Pegasus i Can-
diru, que va arrencar ahir
amb l’aprovació d’una vui-
tantena de compareixen-
ces, entre les quals, les del
president espanyol, Pedro
Sánchez; les vicepresiden-
tes Yolanda Díaz i Nadia

Calviño; l’expresident Ma-
riano Rajoy; els ministres
Fernando Grande-Marlas-
ka i Margarita Robles; els
màxims responsables del
CNI actuals i precedents;
els exvicepresidents Pablo
Iglesias, Soraya Sáenz de
Santamaría i Carmen Cal-
vo, i el fiscal general de
l’Estat, Álvaro García Or-
tiz, a més del president de
la Generalitat a l’exili, Car-
les Puigdemont.

També s’hi citaran res-
ponsables de l’empresa is-
raeliana NSO Group (res-
ponsable de Pegasus) i de
Saito Tech, anteriorment
coneguda com a Candiru.
Entre els experts compa-
reixents, hi ha el consultor
tecnològic Edward Snow-
den i el periodista d’inves-
tigació del setmanari New
Yorker Ronan Farrow.

La comissió del Cata-
langate, que presideix Jo-
sep Maria Jové, va aprovar
totes les propostes de
compareixença presenta-
des conjuntament per
ERC, Junts per Catalunya
i la CUP. Es reunirà al-
menys una vegada al mes i
es preveu que d’aquí a un
any elabori un dictamen
amb les conclusions que
posteriorment es debatrà
en el ple de la cambra.

Els diputats del PSC a la
comissió, Jordi Terrades i
Òscar Aparicio, van aban-
donar la sessió per una
qüestió procedimental, en
desacord amb el fet de co-
mençar les compareixen-
ces ahir mateix. ■

a Arrenca la comissió d’investigació parlamentària sobre l’escàndol d’espionatge il·legal amb
l’aprovació d’una vuitantena de compareixents a Sánchez, Rajoy i els caps del CNI, a la llista
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Els advocats del Catalangate
acusen la fiscalia d’inacció

Els advocats Benet Salellas, Andreu van den Eynde i Gonzalo Boye, ahir en la comissió d’investigació ■ ACN
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