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Política

La Fiscalia amplia 
l’acusació de l’1-O  

al 13 a grup criminal
Proposa jutjar 28 processats a Barcelona per 
un delicte que fins ara només plantejava Vox 

Fins ara la Fiscalia havia acusat per 
rebel·lió, malversació, prevaricació, 
revelació de secrets i desobediència 
els diferents càrrecs de govern i em-
presaris que vinculava a l’1-O. Per 
primera vegada, el ministeri públic 
inclou un nou delicte, el d’organit-
zació criminal, que fins ara només 
havia plantejat Vox per als jutjats al 
Suprem. El ministeri públic l’ha po-
sat sobre la taula de la jutge d’ins-
trucció número 13 de Barcelona que 
porta la macrocausa pel referèn-
dum. A principis d’abril, la magis-
trada Alejandra Gil va decidir pro-
cessar 30 càrrecs i excàrrecs del Go-
vern i empresaris i en va exculpar 
una quinzena més. Considerava que 
hi havia motius per jutjar-los per 
malversació, prevaricació, revelació 
de secrets i desobediència. Ara la 
Fiscalia li ha proposat que també els 
enviï a judici per organització crimi-
nal. Es tracta d’un salt qualitatiu per 
als processats, ja que si la jutge ac-
cepta la proposta podrien enfron-
tar-se a un judici amb penes d’un 
mínim de vuit anys de presó, només 
per aquest delicte. A alguns d’ells la 
jutge els atribuïa únicament deso-
bediència, un delicte que només 
comporta la inhabilitació.  

Entre els processats als quals el 
ministeri públic demana jutjar per 
organització criminal hi ha l’exse-
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cas va acumular fins a 45 investigats 
i es va convertir en una macrocau-
sa que és la base del processament al 
Suprem i a l’Audiència Nacional. Vi-
dal, però, n’ha quedat exculpat. La 
jutge ja no el va incloure en la seva 
resolució de l’abril i tampoc ho de-
mana la Fiscalia en el seu nou escrit.  

Coordinació i jerarquia 
L’argument de la Fiscalia per definir 
els membres del Govern i els empre-
saris com una organització criminal 
és que van actuar de manera “coor-
dinada i conjunta” per desobeir les 
resolucions del Constitucional i ti-
rar endavant el referèndum, cadas-
cú des de les seves responsabilitats 
però seguint un “full de ruta” comú. 
Segons el ministeri públic, la jutge 
del cas també va arribar a aquesta 
conclusió, perquè l’existència d’un 
pla conjunt per tirar endavant el re-
ferèndum es menciona des de l’ini-
ci de la seva resolució. Per això li re-
treu que ho “oblidi” en les seves con-
clusions finals. Per a la Fiscalia, els 
processats també complien la resta 
de requisits per ser considerats un 
grup criminal. No només actuaven 
de manera coordinada, sinó que hi 
havia una “jerarquia” i un “reparti-
ment de papers” per portar a terme 
el “pla sobiranista”.  

Qui estava al capdamunt de la su-
posada organització? La Fiscalia hi 
situa l’expresident Carles Puigde-
mont, l’exvicepresident Oriol Jun-
queras i la resta d’exconsellers pro-

cretari de Comunicació del Govern, 
Antoni Molons; el director de Co-
municació, Jaume Clotet; el secreta-
ri de la Presidència, Joaquim Nin; el 
secretari general de Treball, Josep 
Ginesta; el director general de Patri-
moni, Francesc Sutrias; l’exrepre-
sentant permanent a la Unió Euro-
pea, Amadeu Altafaj; l’ex secretari 
general d’Exteriors, Aleix Villatoro; 
l’ex secretari general del Diplocat, 
Albert Royo; la interventora Rosa 
Vidal; la presidenta de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), Núria Llorach; el director 
de TV3, Vicent Sanchis; el director 
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i 
el director de màrqueting de la 
CCMA, Martí Patxot. També em-

presaris, com l’excap d’Unipost Pau 
Raventós. Només se’n salven la se-
cretària general de Governació, Me-
ritxell Massó; la cap de l’àrea de Pro-
cessos Electorals, Montserrat Vidal, 
i l’empresari Josep Maria Gispert, 
als quals la Fiscalia exculpa. En can-
vi, sí que inclou en la llista de candi-
dats a jutjar com un grup criminal 
la directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, Àngels Bar-
barà, a qui la jutge havia exculpat. 

La causa del 13 es va obrir arran 
de la denúncia d’un advocat per les 
declaracions del magistrat i exsena-
dor d’ERC Santi Vidal, que en unes 
conferències va assegurar que el 
Govern tenia accés a les dades fis-
cals dels catalans. Amb el temps, el 

Penes  
Si la jutge ho 
accepta, els 
processats 
s’enfrontaran 
a condemnes 
de vuit anys 

Els directors de TV3 i 
Catalunya Ràdio, Vicent 
Sanchis i Saül Gordillo, sortint 
del jutjat. ACN


