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EUSKADI BUSCA LA PAU

Madrid s’aferra a la qüestionada doctrina Parot

L’estat espanyol va defensar a Es-
trasburg la necessitat que el TEDH
faci marxa enrere i avali ara la doc-
trina Parot. El govern del PP vol
evitar una sentència favorable a la
membre d’ETA Inés del Río.

tensió hi ha el paper que han de te-
nir els presos en el procés obert cap
a la pacificació definitiva del País
Basc. Fins a Estrasburg, al nord-est
de França, s’hi van desplaçar repre-
sentants de les associacions de víc-
times i parlamentaris de l’esquerra
abertzale, com el portaveu d’Ama-
iur al Congrés, Xabier Mikel Erre-
kondo. La presidenta de la Funda-
ció Víctimes del Terrorisme, Mari
Mar Blanco, germana del regidor
d’Ermua assassinat per ETA, va re-
clamar a l’alt tribunal que reconsi-
deri el seu punt de vista i “no per-
meti la impunitat per als botxins”.
Dins la sala, l’advocat espanyol, Isa-

ac Salama, va assegurar que derogar
la doctrina Parot suposaria deixar
en llibertat també presos comuns
“dels més perillosos, sense complir
les penes i sense rehabilitar”, entre
els quals l’assassí de les nenes d’Al-
càsser. A la llista de reclusos hi ha, a
més, 7 activistes del Grapo i un pro-
cessat pel GAL.

L’alliberament de 54 etarres
El que més inquieta l’executiu espa-
nyol, però, és que això l’obligaria a
alliberar 54 membres d’ETA. El mi-
nistre Jorge Fernández Díaz va ar-
ribar a afirmar, en una entrevista a
Onda Cero, que si finalment patei-

xen un revés faran “enginyeria jurí-
dica” per escapar-se’n. Més tard va
haver de corregir aquestes paraules,
que trepitjaven obertament la sepa-
ració de poders. El ministre va ex-
plicar que es referia al marge d’actu-
ació que tenen els tribunals espa-
nyols per fer complir la sentència.

En qualsevol cas, el president
Mariano Rajoy va dir que espera que
Estrasburg entengui que l’enduri-
ment de la legislació penal “ha es-
tat enormement útil en la lluita con-
tra el terrorisme”. Inés del Río,
exmembre del comando Madrid i
acusada de múltiples atemptats,
hauria pogut sortir de presó el juli-
ol del 2008, però poc abans el Tribu-
nal Suprem va revisar els beneficis
a la condemna del membre d’ETA
Henri Parot i va encetar la nova po-
lítica, que ara està sota els focus.

Una qüestió de l’estat de dret
Per Mark Muller, l’advocat de la de-
fensa d’Inés del Río, el judici “no va
de política, ni de terrorisme, ni de la
capacitat de l’Estat d’abordar noves
realitats socials: va de l’aplicació
universal de l’estat de dret”. Segons
va argumentar, la justícia espanyola
ha allargat nou anys més la condem-
na de la seva defensada de manera
“arbitrària”, ja que la doctrina Parot
es va implantar quan ella ja feia anys
que era a la presó. Citant Thomas
Jefferson, va avisar: “És més perillós
que un pres sigui castigat sense estat
de dret que no pas que es fugui”. Ara
previsiblement la pressió seguirà in
crescendo perquè la sentència mar-
carà un abans i un després amb con-
seqüències importants.e
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BRUSSEL·LES. “¿És igual un assassi-
nat que 132?” Aquesta és la pregun-
ta sobre la qual va pivotar la inter-
venció de l’advocat de l’Estat a Es-
trasburg per intentar que el Tribu-
nal dels Drets Humans avali ara la
doctrina Parot. És a dir, que perme-
ti seguir aplicant els beneficis peni-
tenciaris a cadascuna de les con-
demnes per separat i no pas al total
permès d’anys a presó. El govern es-
panyol va recórrer la decisió que la
cort de justícia va prendre l’any pas-
sat i que acusava Madrid de vulne-
rar els drets humans en el cas de la
membre d’ETA Inés del Río per ha-
ver-li revisat la pena fins al 2017. En
aquella resolució l’obligava a dei-
xar-la en llibertat i indemnitzar-la
amb 30.000 euros. Ahir els 17 ma-
gistrats van escoltar les parts. Si la
sentència, que es coneixerà després
de l’estiu, confirma la condemna a
Espanya, suposarà un cop duríssim
per la credibilitat de la política pe-
nitenciària de Mariano Rajoy.

De fet, durant les últimes setma-
nes els ministeris de l’Interior i de
Justícia han posat la por al cos als
seus socis europeus amb l’argu-
ment que si el TEDH no fa marxa
enrere qüestionaria les competèn-
cies pròpies de tots els estats mem-
bres. No obstant, darrere d’aquesta

El col·lectiu Herrira, que defensa els drets dels presos, va protestar ahir amb pancartes
a Pamplona contra la doctrina Parot. JESÚS DIGES / EFE

El Tribunal dels Drets Humans, que la va rebutjar, no dictarà sentència fins després de l’estiu

DEBAT INDEPENDENTISTA

El Col·lectiu Wilson, indignat
contra “la campanya de la por”

estat actiu a través de la seva pàgi-
na web, però no va ser fins ahir que
es van poder presentar en societat,
ja que els seus membres estan re-
partits per diferents països del món.

El primer cop junts
“Fins fa cinc minuts, els sis mai ha-
víem estat tots junts”, va admetre
Galí a l’inici de l’acte, ja que la im-
mensa part dels contactes que tenen
els membres del grup són per via
electrònica. Es van reunir a l’audito-
ri del Cercle d’Economia, que ompli-
en empresaris. Entre els assistents
hi havia Salvador Alemany, presi-
dent d’Abertis i del consell que as-
sessora la Generalitat en economia
(Carec); Miquel Valls, president de
la Cambra de Comerç de Barcelona,
i Andreu Mas-Colell, conseller
d’Economia. El moderador de l’ac-
te va ser l’exministre del PP Josep
Piqué, president del Cercle, a qui en
algunes ocasions –especialment du-
rant la intervenció de Xavier Sala i
Martín– es va veure clarament incò-

Els membres del Col·lectiu Wilson i Josep Piqué a la
presentació d’ahir al Cercle d’Economia. CÈLIA ATSET

mode. No és cap secret que Piqué
–que considera “una tragèdia” una
eventual secessió– encara no s’ha
tornat proindependentista.

Els membres del Col·lectiu van
dedicar l’acte a combatre amb argu-
ments i xifres la “campanya de la
por”. Per exemple, van afirmar que
no hi ha cap base per defensar que
les exportacions cauran o que els
bancs catalans perdran el seu dret a
accedir a la liquiditat que ofereix el
Banc Central Europeu (ho podrien
fer a través de les sucursals que tin-

drien en països de l’euro) si Catalu-
nya esdevé estat. Sala i Martín, de
Colúmbia, va demanar al públic que
es preguntés “què passarà si mar-
xem”, però també “què passarà si no
marxem”. En aquest sentit, va de-
fensar que Catalunya haurà de pagar
la part corresponent del deute espa-
nyol tant si és un estat independent
com si segueix integrada a Espanya.

El pagament del deute és, de fet,
una de les claus del procés d’inde-
pendència i una de les forces negoci-
adores de Catalunya. “Si Espanya no
volgués negociar, Catalunya no hau-
ria assumir necessàriament la part
que li correspon del deute”, va apun-
tar el politòleg de Princeton Carles
Boix. L’economista de la UPF Jaume
Ventura va afegir que crear un estat
català que repliqui exactament l’es-
panyol (amb el mateix nombre
d’ambaixades i tancs, per exemple)
costaria 383 euros a cada català. Ac-
te seguit va recordar que cada cata-
là paga 2.251 euros en dèficit fiscal.

Entre el públic, alguns s’ho van
mirar amb escepticisme per la “in-
certesa” al voltant del procés. Els
economistes Pol Antràs (Harvard) i
Gerard Padro (LSE) van assegurar
que bona part de la incertesa la gene-
ren les amenaces que es reben.e
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La tardor passada, en plena
efervescència del debat
polític post 11-S, un grup
de sis acadèmics de dife-
rents àmbits van fer un

pas endavant i es van posicionar
obertament a favor d’una Catalunya
estat amb la creació d’un grup que
van anomenar Col·lectiu Wilson.

“Vam crear-lo com a reacció d’in-
dignació davant moltes de les afir-
macions que s’han fet sobre les con-
seqüències de l’estat propi”, va ex-
plicar Jordi Galí, prestigiós econo-
mista de la UPF que en el passat ha
sonat com a candidat al premi No-
bel. Segons Galí, aquestes afirmaci-
ons només s’entenen “com a part
d’una campanya per generar por i
amenaçar la població”. Des del seu
naixement, el Col·lectiu Wilson ha
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