ara DIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2019

CRÍTIQUES PER
L’ACTITUD DE
MARCHENA
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política

El Consell de l’Advocacia Catalana va considerar
“impropi” que el Suprem difongués les crítiques sobre
la defensa de Jordi Cuixart. La institució va subratllar
la seva solidaritat amb la resta de lletrats de l’1-O.

El salt qualitatiu de
la Fiscalia al jutjat 13
Delicte més greu
El delicte d’organització criminal comporta penes de fins a
vuit anys de presó. Fins ara els
processats del 13 s’enfrontaven
a un màxim de sis anys per malversació, tot i que a bona part
d’ells se’ls atribuïa només desobediència, un delicte que no implica presó, sinó la inhabilitació.

Nous implicats
El fiscal inclou dins de la llista
de processament per grup criminal la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, Àngels Barbarà, exculpada per la jutge. També afegeix nous delictes a altres encausats, com ara Albert Royo i
Natàlia Garriga.

Incongruència
Igual que va fer la jutge, la Fiscalia exculpa el primer denunciat en la causa del 13, el magistrat i exsenador Santi Vidal,
que és la base a partir de la qual
es va anar investigant el cas. De
fet, inicialment l’únic delicte
inclòs en la denúncia era el de
revelació de secrets.

cessats al Suprem. En un segon o
tercer esglaó hi hauria els processats del 13, que, cadascú dins de les
seves funcions, actuaven amb el mateix “objectiu delictiu” que els primers, el de celebrar el referèndum
i “aconseguir per les vies delictives
la secessió de la comunitat autònoma de Catalunya del Regne d’Espanya”, subratllen els fiscals.
Per a l’advocat Jorge Navarro, si
ja és “desproporcionat” parlar del
Govern com un grup criminal, encara ho és més incloure-hi empresaris
com el seu client, el cap d’Unipost.
El lletrat qualifica l’escrit de “falta
de rigor impròpia de la Fiscalia”.
Des de l’àmbit polític, l’expresident
Puigdemont condemnava a Twitter
“criminalitzar la llibertat d’informació”, en referència sobretot a la
petició per als membres de la
CCMA. La portaveu del Govern,
Meritxell Budó, piulava que “la repressió continua i s’accentua”.
Amb la petició, la Fiscalia es blinda per poder acusar per delictes més
greus que els plantejats inicialment
per la jutge. Cal tenir en compte que
en aquest cas no podria acusar-los
de rebel·lió, que només es pot jutjar
als alts tribunals. També deixa clar
que no rebaixa el seu plantejament
inicial sobre l’1-O, com va fer l’Advocacia de l’Estat al Suprem, coincidint amb l’entrada del PSOE al govern espanyol. Fent-ho es desmarca
dels lletrats de l’Estat, però s’acosta al posicionament de Vox.e

EL PASSAT D’ORTEGA SMITH SURT A LA LLUM
El número dos de Vox va escriure el 1986 un text que enaltia el
falangisme. En el text, difós ahir per La Marea, vaticina que la
doctrina falangista “serà reconeguda pel poble espanyol”.

Torra es defensa davant el jutge
aferrant-se a la llibertat d’expressió
El president declara al TSJC que l’ordre de la JEC era “inaplicable”
NÚRIA ORRIOLS / MONTSE RIART
BARCELONA

Era el 15 d’octubre del 2015 quan el
llavors president de la Generalitat,
Artur Mas, va declarar com a investigat al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per la consulta del 9-N.
Va ser el primer càrrec públic, juntament amb tres consellers del seu Govern, investigat pel Procés. Ahir, altre cop un president de la Generalitat va desfilar pel passeig Lluís Companys per declarar als jutjats, però en
un context molt diferent: el que fa
quatre anys era una imatge excepcional ara s’ha convertit en rutina en
una política catalana tensionada per
la judicialització. Amb presos i exiliats i dirigents jutjats pel Tribunal
Suprem, l’Audiència Nacional i el
jutjat d’instrucció número 13.
El president, Quim Torra, era
ahir a les deu del matí al passeig
Lluís Companys per comparèixer
com a investigat en una causa de
desobediència per no haver retirat
a temps el llaç groc del Palau de la
Generalitat en la campanya electoral del 28 d’abril, tal com havia ordenat la Junta Electoral Central.
Ho va fer acompanyat de membres
del Govern, partits i entitats sobiranistes, i també per unes 300 persones que es van aplegar a les portes del tribunal per donar-li suport.
“En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques em trobareu
a la primera línia fins a les últimes
conseqüències [...]. En pagaré el
preu que calgui”, va afirmar el president en una compareixença institucional al Palau de la Generalitat
després de declarar.
Segons fonts judicials, dins del
tribunal Torra va contestar a les
preguntes de la Fiscalia i els seus advocats –Gonzalo Boye i Jaume
Alonso Cuevillas–, però per “decència democràtica” no a les de l’extrema dreta de Vox, que exerceix
d’acusació popular. Va defensar-se
amb els arguments que ja havia anat
esgrimint: que es va emparar en la
llibertat d’expressió i els drets fonamentals per no retirar la pancarta
dels presos polítics i exiliats per ordre de la Junta Electoral Central.
També va assegurar que aquest organisme electoral no era competent
per dictar aquella resolució –segons
ell, ho havia de fer la Junta Electoral Provincial– i que, per tant, no hi
ha base per al delicte.
En la compareixença posterior,
però, Torra va anar més enllà que en
la declaració al TSJC. Va acusar els
membres de la JEC de falta d’imparcialitat davant les forces inde-

El president de la Generalitat, Quim Torra, amb la seva dona, Carola Miró, ahir abans
d’entrar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. FRANCESC MELCION

pendentistes i va assegurar que la
seva ordre de retirar els llaços grocs
i les estelades de tots els edificis públics era “inaplicable”. També va insistir que el llaç no és un símbol partidista, sinó que té a veure amb la
“justícia” i la “llibertat”. Més tard,
en un míting a Badalona, Torra va
reclamar acabar amb la judicialització, la presó i l’exili.
L’instructor tira endavant

Després d’escoltar la declaració de
Torra, el magistrat del cas va decidir
demanar noves proves i va deixar
clar que la investigació contra el
president tirarà endavant. El jutge
va fer un requeriment al Síndic de
Greuges perquè aporti l’informe
que va emetre al març sobre l’exhibició de simbologia. El document
recomanava al Govern que retirés
els llaços dels edificis institucionals
durant el període electoral per mantenir la “neutralitat política”, malgrat que sí que n’avala l’exhibició fora de campanya. La declaració
d’ahir és només el primer capítol
d’una causa que pot acabar amb la
inhabilitació del president.e

Actitud
Torra decideix
no contestar
a Vox per
“decència
democràtica”
Petició
El jutge
sol·licita més
proves per
seguir amb la
investigació

JxCat es querella
contra la JEC
JxCat va interposar ahir una
querella per prevaricació contra
dos vocals de la Junta Electoral
Central que van participar en la
decisió d’excloure l’expresident
Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí de les eleccions europees.
En concret, la querella es dirigeix als membres de la Junta
proposats per Cs i el PP, Andrés
Bentacor i Carlos Vidal. En la
querella s’acusa els dos vocals
de “falta d’imparcialitat” i “animadversió” cap a l’expresident,
així com d’un “desig d’aniquilarlo com a adversari polític”, recollint tuits i articles dels membres de la JEC. Per aquest motiu
s’afirma que estaven “contaminats prèviament” per la seva
ideologia i per la “proximitat als
partits polítics que van instar a
l’exclusió” dels candidats de
JxCat, Cs i el PP.

