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Unides Podem ha proposat al PSOE que compareguin 
l’expresident espanyol Mariano Rajoy i l’actual líder 
del PP, Pablo Casado, a la comissió d’investigació del 
cas Kitchen, registrada ahir al Congrés.

PODEM VOL QUE 
COMPAREGUIN 
RAJOY I CASADO

El Parlament va aprovar una moció de Cs que reprova 
l’exconseller d’Exteriors Alfred Bosch per la seva gestió 
del cas de presumpte assetjament sexual pel qual va 
acabar dimitint. JxCat i ERC es van abstenir.

EL PARLAMENT 
REPROVA 
ALFRED BOSCH

La jutge tanca la causa 
per l’1-O i l’envia a judici

Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, 
Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart i inhabilités Meritxell Bor-
ràs, Carles Mundó i Santi Vila, l’Au-
diència de Barcelona haurà de co-
mençar a buscar espai al calendari 
per jutjar la primera causa que es va 
obrir per l’1-O. No serà fàcil, tenint 
en compte els recursos que encara 
hi ha per resoldre sobre la taula del 
tribunal i el fet que el sumari impli-
ca una trentena de processats, cosa 
que pot allargar i estendre la durada 
de les sessions.  

L’última resolució de la magis-
trada Alejandra Gil només dona per 
tancat el sumari. Fa un any i mig, 
però, la jutge ja va decidir processar 
una trentena dels investigats, entre 
ells càrrecs i excàrrecs del Govern, 
la cúpula de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i 
diversos empresaris de companyi-
es, com la d’enviaments Unipost, 
quan va constatar que presumpta-
ment tenien un “pla comú” i que hi 
havia el ferm propòsit del govern de 
Carles Puigdemont d’impulsar l’1-

La Guàrdia 
Civil a l’escola 
de Sant Julià 
de Ramis l’1-O. 
REUTERS

O malgrat ser conscients “que era 
una il·legalitat”. 

En aquell escrit, la magistrada 
constatava la voluntat de celebrar 
una consulta referendària, assajada 
el novembre del 2014, “amb la fina-
litat d’exercir el dret d’autodetermi-
nació i la constitució d’un estat, in-
dependent d’Espanya, i que es va 
plasmar en el referèndum de l’1 d’oc-
tubre del 2017 que va motivar la de-

claració d’independència que el pre-
sident de la Generalitat va fer el 27 
d’octubre al Parlament”. 

Els delictes que els atribueixen 
En la resolució, la magistrada pro-
cessava els trenta investigats per 
presumptes delictes com malversa-
ció de fons públics, desobediència, 
falsedat documental, revelació de 
secrets i prevaricació, però els ex-
cloïa d’altres delictes com la re-
bel·lió i la sedició, que ha acabat sent 
el pal de paller de la condemna al 
Tribunal Suprem. 

La Fiscalia de Barcelona va re-
córrer la interlocutòria perquè tam-
bé es processés per organització cri-
minal vint-i-vuit dels investigats, 
entre els quals el secretari de Comu-
nicació i exsecretari de Difusió de la 
Generalitat, Antoni Molons; la vice-
presidenta i presidenta en funcions 
de la CCMA, Núria Llorach; els di-
rectors de TV3, Vicent Sanchis, i Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo, i ex-
càrrecs del Diplocat, però la jutge ho 
va desestimar. La jutge també va 
processar l’ex secretari general 
d’Exteriors, Aleix Villatoro, l’exde-
legat del Govern a Brussel·les, Ama-
deu Altafaj, i el director general de 
Comunicació, Jaume Clotet. Ara 
acusacions i defenses podran pre-
sentar els seus escrits.e 

No hi haurà pròrroga d’un any com 
demanava la Fiscalia. El jutjat d’ins-
trucció número 13 de Barcelona ha 
tancat la causa contra una trentena 
de càrrecs i excàrrecs del Govern i 
empresaris per l’organització de 
l’1-O i ha acordat enviar el cas a l’Au-
diència de Barcelona perquè busqui 
data per al judici. La investigació va 
néixer a partir de la denúncia d’un 
advocat per les declaracions del jut-
ge i exsenador d’ERC Santi Vidal, 
que va afirmar en unes conferències 
que el Govern havia accedit a les da-
des fiscals dels catalans, però es va 
acabar convertint en una macrocau-
sa sobre l’organització de l’1-O i en la 
base de la causa que va acabar jutjant 
el Tribunal Suprem. 

Gairebé un any després que el tri-
bunal presidit per Manuel Marche-
na condemnés a entre nou i tretze 
anys de presó Oriol Junqueras, Car-
me Forcadell, Dolors Bassa, Raül 

BARCELONA
M. RIART / Q. BERTOMEU


