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ITW conclou que la causa 
del Suprem “és política”

llibertat d’expressió. Si més no, ai-
xí ho han conclòs des d’ITW, que en 
vint punts desgranen les vulneraci-
ons que, segons el seu criteri, s’han 
produït al llarg del procés. 

Dubtes sobre el tribunal 
“La manca de competència de l’Au-
diència Nacional ha viciat de nul·li-
tat el procés i ha fet insostenible que 
el Suprem pogués revertir les ante-
riors irregularitats”, va reflexionar 
Iñaki Rivera, professor de dret pe-
nal i membre de la plataforma. Se-
gons ITW, aquest és l’origen de gran 
part de les anomalies de la causa, el 
fet que cap dels dos organismes ac-
tuï com a “jutge natural” constituci-
onal, sinó que “només ho és el Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC)”.  

Més enllà de carregar contra l’as-
signació del tribunal, en l’informe 
també es lamenta “l’hermètica” 
conformació de la sala del Suprem. 

Imatge d’arxiu 
d’una sessió del 
judici al Procés 
al Tribunal 
Suprem. EFE

“Que dos dels magistrats siguin, al-
hora, membres de la Junta Electo-
ral Central (JEC) –van dir en la po-
nència– no ajuda a dibuixar una 
imatge d’imparcialitat”. Des d’ITW 
tampoc van mostrar-se satisfets 
amb la direcció de les sessions del 
president de la sala, el magistrat 

Manuel Marchena. Especialment, 
amb “les interrupcions i obstaculit-
zacions” a les defenses, a les quals es 
va impedir projectar els vídeos de 
les concentracions del 20-S i l’1-O 
per contradir “declaracions de dub-
tosa versemblança”. En al·lusió als 
testimonis dels agents policials es-
panyols, els juristes van dir que ha-
vien trobat “quasi 400 repeticions 
de paraules clau —com violència, 
muralles humanes o tumult— que 
acreditaven la “manca d’espontane-
ïtat i un ús d’un llenguatge entre-
nat” com a “conseqüència de les vi-
sualitzacions de les declaracions 
dels superiors jeràrquics”.  

L’empara dels drets fonamentals 
ITW creu provada la “inexistència 
de fets que acreditin la violència” en 
les concentracions del 20-S i l’1-O 
que obria la porta als delictes de re-
bel·lió i sedició de què s’acusa els lí-
ders independentistes. A més de de-
nunciar la “injustícia” que suposa la 
presó preventiva per als nou encau-
sats, l’informe estima que en tots els 
casos els seus actes estaven “empa-
rats en l’exercici de drets fonamen-
tals” i que, per tant, “no es pot come-
tre cap delicte”.e

El desembre del 2018, International 
Trial Watch (ITW) naixia amb l’ob-
jectiu de supervisar les sessions de 
la causa al Procés. Durant els més de 
quatre mesos que s’ha prolongat el 
judici oral, l’equip d’experts que ha 
conformat la plataforma ha intentat 
esbrinar si el tribunal ha respectat 
el dret de defensa, si s’ha garantit 
l’equilibri entre les parts i si s’ha 
permès la pràctica de proves, entre 
altres aspectes. En definitiva, si s’ha 
realitzat un judici imparcial. Ahir, 
set dels membres de l’entitat van 
presentar les conclusions en un in-
forme preliminar de 54 pàgines. 

El judici als dotze líders indepen-
dentistes al Tribunal Suprem “és 
una causa general, de caràcter po-
lític” que “criminalitza” el dret de 
reunió, de participació política i de 
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Guàrdies civils al TSJC en la causa contra Jové

El TSJC ha citat a declarar com a 
testimonis vuit guàrdies civils en la 
causa contra l’ex secretari general 
de Vicepresidència Josep Maria Jo-
vé per l’1-O. Els agents declararan 
entre el 12 i el 17 de setembre, però 
no seran els únics, ja que també es-
tà citat el director de projectes de la 
UTE de treballs informàtics IMB-
INSA, que havia de crear de la futu-
ra Agència Tributària Catalana. A 

més, el tribunal ha requerit docu-
mentació a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per una 
carta de Brauli Duart, aleshores ad-
ministrador únic de l’ens, i al depar-
tament de Vicepresidència sobre el 
conveni amb el Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la In-
formació. Amb tot el volum d’infor-
mació, la causa s’ha considerat 
“complexa” i s’allargarà 18 mesos. 

El judici contra Trapero començarà el 20 de gener

Laplana, acusada únicament pels 
fets davant del departament, els fis-
cals consideren que va participar en 
la sedició i reclamen per a ella qua-
tre anys de presó i cinc anys d’inha-
bilitació com a mosso d’esquadra. 

La Fiscalia creu que els encausats 
van contribuir durant els mesos de 
setembre i octubre del 2017 a “im-
pedir o dificultar greument el com-
pliment de les ordres emanades pels 
tribunals de justícia” i que, per tant, 
van cooperar de manera “decisiva, 
conscient i intencionada” en el pla 
per a la independència dels “mà-
xims responsables del Govern, el 
Parlament i les associacions inde-
pendentistes”. En el seu escrit de 
defensa, en canvi, Trapero assegura 
que “no ha participat, intervingut ni 
compartit” el pla cap a la República, 
que qualifica d’“il·legal”, i garanteix 
que sempre va actuar “des del més 
rigorós respecte a l’ordre jurídic 
constitucional [...], complint els 
mandats judicials”. 

L’excap dels Mossos ratifica així 
la versió que tant ells com altres co-
mandaments del cos van donar al 
Suprem. Trapero va detallar llavors 
les reunions amb el Govern dels di-
es 26 i 28 de setembre, en què els 
Mossos van expressar la seva preo-
cupació davant del referèndum i 
van advertir de possibles “proble-
mes greus d’ordre públic”. El major 
va arribar a afirmar fins i tot que te-
nien un pla preparat per si havien de 
detenir el president i els consellers. 
La president de la sala penal de l’Au-
diència Nacional, Concepción Es-
pejel, i els magistrat Francisco Javi-
er Vieira i Ramón Sáez Valcárcel, se-
ran els encarregats de jutjar la seva 
versió a principis del 2019.e

El major dels 
Mossos, Josep 
Lluís Trapero,  
a l’exterior de 
l’Audiència 
Nacional.  
JAVIER BARBANCHO

El major dels Mossos, acusat de rebel·lió, serà jutjat a l’Audiència Nacional amb Soler, Puig i Laplana

El 20 de gener del 2020 arrencarà a 
l’Audiència Nacional el judici contra 
el major dels Mossos, Josep Lluís 
Trapero, acusat d’un delicte de re-
bel·lió pels fets del 20 de setembre i 
l’1 d’octubre del 2017. Així ho va es-
tablir el tribunal ahir –una setmana 
després de ratificar-se com a compe-
tent per fer-ho–, en una interlocutò-
ria en què preveu un total de 24 ses-
sions fins al 19 de març. Al costat de 
Trapero també seran jutjats l’exdi-
rector de la policia catalana, Pere So-
ler; l’ex secretari general d’Interior, 
Cèsar Puig –número dos de l’excon-
seller d’Interior Joaquim Forn–, i la 
intendent dels Mossos Teresa La-
plana, aquesta última acusada d’un 
delicte de sedició. Tots ells seuran al 
banc dels acusats probablement 
després que s’hagi conegut la sen-
tència del judici del Procés al Tribu-
nal Suprem, prevista per a la tardor. 
Un judici en què les acusacions han 
intentat demostrar que el Govern va 
cometre rebel·lió amb el suport, pre-
cisament, del cos dels Mossos. 

En aquest cas, la Fiscalia de l’Au-
diència Nacional demana per a Tra-
pero onze anys de presó –i els ma-
teixos d’inhabilitació– al conside-
rar-lo com a “peça clau” en el “pla 
secessionista” a Catalunya. És la 
mateixa pena que demana, també 
per rebel·lió, per a Soler i Puig. Se-
gons el ministeri públic, els tres 
acusats van cometre el delicte a l’ha-
ver consentit suposadament la cele-
bració del referèndum de l’1-O i no 
haver frenat el “setge” a la conselle-
ria d’Economia el 20-S. En el cas de 
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