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Sanchis i Gordillo neguen haver 
desobeït en la campanya de l’1-O

Catalunya (TSJC) per advertir-lo 
de la resolució del Tribunal Consti-
tucional (TC) que prohibia col·la-
borar amb l’1-O, de manera que no 
podria haver incorregut en desobe-
diència. Aquesta adjudicació de 
competències es va publicar al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (DOGC) el 17 d’agost del 
2017, un mes abans que els màxims 
responsables dels mitjans públics 
rebessin l’advertiment del TSJC.  

Segons l’advocat de Gordillo, 
aquest no podia “ordenar ni l’emis-
sió [de la campanya] ni la retirada”. 
“No se m’acut cap argument jurídic 
per dir que hi pot haver desobedi-
ència en una persona que no podia 
fer o deixar de fer allò que li van re-
querir”, va afegir l’advocat, que es-
tà convençut que “la fiscalia hau-
rà d’acceptar-ho” i que la petició 
d’arxivar la causa prosperarà.  

       Sanchis, per la seva banda, va 
al·legar que la notificació del TSJC  
incloïa instruccions “que no eren 
concretes”, i que ell va interpretar 
que es referien a “actes administra-
tius i parlamentaris, però no perio-
dístics”. En concret, el requeriment 
–idèntic al que van rebre molts al-
tres càrrecs públics catalans– pro-
hibia a Sanchis “incitar, tramitar o 

informar de qualsevol acord o ac-
tuació que permeti la preparació 
o celebració del referèndum”. Ja 
en aquell moment, però, el direc-
tor de la cadena va interpretar 
que el verb informar es referia a 
fer informes, un argument que 
manté: “Puc informar. El que no 
puc fer són actes administratius 
a favor d’això. I tota la informació 
que es va emetre era raonable per 
a l’ús del televident”, va explicar 
a l’ARA Sanchis, que va rebutjar 
respondre a preguntes de Vox. 

Possible destrucció de proves 
El jutjat d’instrucció número 13 
acumula desenes d’informes de 
la Guàrdia Civil referits al refe-
rèndum de l’1-O –bona part dels 
quals han servit per a la causa de 
rebel·lió del Tribunal Suprem–. 
En un dels més recents, al qual va 
tenir accés Efe, l’institut armat 
sosté que Francesc Sutrias, antic 
director de Patrimoni de la Gene-
ralitat i un dels alts càrrecs detin-
guts el 20-S, va acordar amb el 
responsable de l’empresa postal 
Unipost, Pau Raventós –també 
detingut el desembre del 2017–, 
la destrucció de proves que els 
vinculessin amb l’1-O. Concreta-
ment i segons l’informe, Sutrias 
i Raventós van consensuar una 
guia de com actuar davant un re-
queriment de les autoritats, en la 
qual “expressament van valorar 
destruir proves”, en referència a 
les gravacions de les càmeres de 
seguretat de l’empresa.e 

La Guàrdia Civil diu que el Govern va pactar destruir proves

Els directors de Catalunya Ràdio i TV3, Saül Gordillo i Vicent Sanchis, sortint de declarar ahir a la Ciutat 
de la Justícia. ACN

LA INVESTIGACIÓ DEL JUTJAT 13

Mentre el judici dels dirigents inde-
pendentistes per rebel·lió es desen-
volupa al Tribunal Suprem, el jutjat 
d’instrucció número 13 de Barcelo-
na també avança en la investigació 
de l’organització de l’1 d’Octubre. El 
director de TV3, Vicent Sanchis, i el 
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 
van negar ahir davant aquest tribu-
nal haver comès desobediència amb 
motiu de l’emissió de la campanya 
institucional del referèndum, un 
delicte pel qual se’ls investiga.  
       L’advocat de Gordillo, Carles 
Monguilod, va expressar la seva in-
tenció de demanar el sobreseïment 
del cas la setmana que ve perquè, en 
la seva opinió, “ha quedat molt clar” 
que el director de Catalunya Ràdio 
no té competències sobre la publici-
tat, “ni institucional ni privada”, 
que s’emet a l’emissora pública.  
      Segons va explicar a l’ARA, Gor-
dillo va remetre’s en la seva decla-
ració a un organigrama que la pre-
sidenta en funcions de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA), Núria Llorach, va 
presentar a la Guàrdia Civil, i que 
està incorporat a la causa, en què 
s’especifica que aquesta responsa-
bilitat recau en el director de l’àrea 
comercial i de màrqueting de la 
CCMA, Martí Patxot. A diferència 
de Sanchis i Gordillo, aquest direc-
tiu no va rebre cap requeriment del 
Tribunal Superior de Justícia de 
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Responsabilitats  
Al·leguen que l’emissió no era 
competència seva i que els 
requeriments eren inconcrets

JJOSEFINA MARQUÈS 
LOROÑO

Els seus fills, Joan i Ariadna, Jaume i Elisenda, 
Mariona i Ramon; nets, Joan i Laura, Carla i Pablo, 

Maria i Manel, Ramon, Anna, Bernat i Clara; 
besnet Joan, ho fan saber a tots els amics i 
coneguts. La vetlla serà durant el dia d’avui, 

dissabte 2 de març de 2019, a partir de les 12:00 
hores al tanatori de Les Corts.

Vídua de Joan Cornudella Feixa 
 

Ha mort a Barcelona el dia 1 de març de 2019

Sempre darrera 
els ocells invisibles 
de l’esperança, 
¿fins on ha anat aquesta 
vegada, que no torna? 

(Carles Riba)

■ Cs denuncia els ajuts a Acció Cultural 
del País Valencià

Ciutadans va posar ahir en coneixement de la Fiscalia 
Superior de Catalunya les subvencions de més de 6,6 
milions d’euros per part de la Generalitat a Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV), en concepte de 
despeses derivades de la hipoteca de l’edifici El Siglo, 
seu de l’entitat que promou la llengua i la cultura 
catalanes. “Són regals a dit als seus amiguets per 
tenir una eina de propaganda a la Comunitat 
Valenciana”, va recriminar la diputada de la formació 
Sonia Sierra a les portes de la Fiscalia. Al seu torn, el 
diputat al Congrés Toni Cantó es va afegir a les 
crítiques: “No estem denunciant fomentar l’ús del 
català, sinó la política que porta aparellada”. El 
valencià va definir, així, l’entitat com una 
“ambaixada que es dedica a propagar el missatge 
supremacista i nacionalista de Quim Torra”.

enbreu

L’Audiència Nacional va confirmar ahir que no 
admetrà a tràmit les querelles interposades pel 
partit d’extrema dreta Vox i l’Associació 
Moviment24DOS contra la jutge belga que va citar el 
jutge del Tribunal Suprem encarregat d’instruir la 
causa del procés, Pablo Llarena, en la demanda civil 
que l’expresident Carles Puigdemont va interposar 
contra ell a Bèlgica. Tampoc tramitarà una segona 
querella contra l’advocat Gonzalo Boye, Puigdemont 
i els exconsellers a l’exili. Vox –que exerceix 
l’acusació popular en la causa del Procés– s’havia 
querellat pels delictes de rebel·lió –i alternativament 
sedició–, contra la pau i la independència de l’Estat, 
prevaricació judicial, usurpació de funcions, fals 
testimoni, falsedat documental i estafa processal. La 
jutge de l’Audiència Nacional María Tardón ja havia 
inadmès les acusacions al gener, però els querellants 
havien presentat dos recursos que, amb el nou 
dictamen de l’òrgan, també han sigut rebutjats.

■ Inadmesa la querella de Vox contra  
la jutge belga que va citar Llarena

ACN


