
■ La jutgessa de Barcelona que
instrueix l'-O ha processat  in-
vestigats per malversació i preva-
ricació, entre d'altres, tot i que ha
exculpat l'exsenador d'ERC Santi
Vidal i l'arquitecte jurídic del pro-
cés Carles Viver i Pi Sunyer i no es
pronuncia sobre l'aforat Lluís Sal-
vadó, exsecretari d'Hisenda.

En un acte, la titular del jutjat
d'instrucció número  de Barce-
lona processa  investigats, entre
ells diversos ex-alts càrrecs del
Govern de Carles Puigdemont,
pels delictes de malversació, de-
sobediència, falsedat, revelació de
secrets i prevaricació.

Tenint en compte l'import de la
despesa pública «realitzada o
compromesa» per a la celebració
del referèndum, que la jutgessa
eleva fins a uns , milions d'eu-
ros, l'acte fixa per als  processats
per malversació una fiança per
responsabilitat civil de , milions
d'euros, en sumar un terç de la xi-
fra suposadament defraudada per
afrontar les responsabilitats finals
del plet.

La jutgessa dona un dia als 
processats per malversació per-
què, una vegada se'ls notifiqui la
resolució judicial, aportin la fian-
ça solidària, amb l'advertència
que si no ho fan es procedirà a
l'embargament dels seus béns su-
ficients per cobrir aquesta respon-
sabilitat pecuniària.

Sobre les despeses de l'-O, la
jutgessa quantifica en un milió
d'euros els diners per a envia-
ments postals, . per a
l'arrendament de locals cedits o
habilitats per a la votació, , mi-
lions per a les obres de reforma del
centre de telecomunicacions que
devia servir com «centre d'atenció
telefònica» del referèndum,
. euros per al registre de ca-
talans a l'exterior i . en des-
peses del Diplocat i observadors
internacionals.

Malversació
Altres partides que inclou en el
 delicte de malversació són
. euros per impulsar el vo-
luntariat vinculat a l'-O, . eu-

ros per al disseny de pàgines web
i . euros en propaganda i
cartelleria.

La jutgessa processa els exalts
càrrecs del Govern Antoni Mo-
lons, Joaquim Nin, Jaume Clotet,
Josep Ginesta, Francesc Sutrias,
Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj,
Meritxell Massó i a l'exsecretari
general del Diplocat Albert Royo,
entre d'altres, i exculpa a  inves-
tigats, entre ells a Santi Vidal -les
conferències del qual en les que
va revelar que el Govern ocultava
una partida de  milions per a
les estructures d'Estat van afavorir
l'obertura de la causa judicial - i a
Carles Viver i Pi Sunyer. També
processa per desobediència la in-

terventora general de la Genera-
litat, Rosa Vidal, i la cúpula de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals: la seva administra-
dora única Núria Llorach, el direc-
tor de TV, Vicent Sanchis, el de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i
el director corporatiu, comercial i
de màrqueting, Martí Patxot.

Salvadó, aforat
Per contra, el jutge assenyala en el
seu escrit que no és competent per
pronunciar-se sobre l'ex-secretari
general d'Hisenda Lluís Salvadó,
un dels detinguts en l'operació del
-S del , a causa de la seva
condició d'aforat, ja que és diputat
al Parlament per ERC.
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alts càrrecs del Govern 
pels preparatius de l’1-O
La magistrada del jutjat número 13 de Barcelona els imputa per
malversació i prevaricació Exculpa l’exsenador d’ERC Santi Vidal 
i l’arquitecte jurídic del procés, Carles Viver i Pi Sunyer

erseguir judicial-
ment uns votants
no deixa de ser un
acte més de re-
pressió que no fa

cap bon efecte. Però és la tàctica
de la Fiscalia i de l’Advocacia de
l’Estat. Però Marchena deixa se-
guir el pati d’escola i les queixes
dels agents. 

Ahir, dia -IV, seguiren decla-
rant agents de GC que van ac-
tuar l’-O. El caporal BN
va ser a Sant Carles de la Ràpita
(li van tirar una ampolla, pedres
i una moneda l’impactà en un
ull; trobà dos vidres trencats en
els seus vehicles). Els tres se-
güents, JD, LN i
VW van intervenir  —
agents amb càmeres— al col·legi
Manuel de Castellví i Feliu, a
Vilabella (Alt Camp).  

El primer va rebre coces i li
van enganxar un dit; el segon,
que va admetre que s’havien
usat esprais, també va rebre
d’un dit que va necessitar inter-
venció quirúrgica amb la baixa
pertinent; al tercer li van tocar el
canell quan emprava la porra  i
va haver de posar-s’hi gel.
WI,  que fou a Mont-roig i
Vilaseca, no recordava que els
escopissin. El VL fou pre-
sent a l’ajuntament de Garrigàs
(Alt Empordà): assegura que la
gent  cantava «votarem» o «inde-
pendència». Diu que un mani-
festant li va fer un cop de puny
que li va provocar una esgarra-
pada a la cara. Havien rebut l’or-
dre d’intervenció el dia abans i
no sabien que en cas de trobar
molta gent havien d’acudir als
ME. Els següents, KI i
XR,  també actuaren a
l’Ajuntament de Garrigàs, on tro-
baren una «massa» de  perso-
nes. Van sofrir cops, hematomes
i declararen que  la gent cridava
als de primera fila que no colpe-
gessin els agents. El brigada
UV sofrí una esgarrinxada
a l’Ajuntament d'Esponellà (Pla
de l'Estany). Així arribà el recés
de migdia.

Les notícies judicials estaven
fora del TS. I eren quatre: la poli-
cia belga investigava el fiscal es-
panyol Carlos Bautista per in-
tervenir en el seguiment de
Puigdemont; l’escrit de defensa
de J. L. Trapero a l’AN refusava
haver col·laborat en cap pla in-
dependentista; el TS es declara-
va incompetent sobre la celebra-
ció dels debats electorals a les
presons; i el jutjat núm.  im-
putava una trentena de persones
per desobediència, malversació
i prevaricació, sense trobar indi-
cis de sedició ni rebel·lió.

P

SEGUEIX EL PATI
D’ESCOLA
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EL TSJC reobre la
causa contra Buch
pel referèndum
 El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
va obrir la porta a investigar
l'actual conseller d'Interior,
Miquel Buch, per oferir locals
perquè fossin utilitzats com a
centre de votació de l'1-O
quan era alcalde de Premià
de Mar. Buch creu que la cau-
sa oberta contra ell s’acabarà
arxivant perquè «no hi ha fo-
nament». 
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■ El judici pel procés indepen-
dentista al Tribunal Suprem es va
reprendre ahir amb la declaració
de nou agents de la Guàrdia Civil,
que van declarar a preguntes dels
fiscals Jaime Moreno i Consuelo
Madrigal les dificultats que van te-
nir tant a l'entrada com a la sortida
dels col·legis electorals en alguns
municipis de Tarragona i Girona.
En aquest sentit, van declarar que
van ser insultats, escopits i fins i

tot agredits. Un responsable de la
Policia Nacional va dir que el dis-
positiu dels Mossos l’-O estava
«planejat perquè es dugués a ter-
me el referèndum». 

Bassa, via lliure a Estrasburg
El ple del Tribunal Constitucional
va desestimar la demanda d'em-
para de l'exconsellera Dolors Bas-
sa contra la seva presó preventiva,
fet que suposa obrir el camí per
recórrer al Tribunal d’Estrasburg. 

Policies de l’1-O relaten les
dificultats per entrar i sortir
dels col·legis a Girona
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■La Fiscalia es va oposar ahir a la
posada en llibertat dels cinc can-
didats a les eleccions generals del
-A que estan en presó preven-
tiva, aquests són l'exvicepresident
de la Generalitat Oriol Junqueras,
els exconsellers Raül Romeva, Jor-
di Turull i Josep Rull i l'expresident
de l'ANC Jordi Sànchez.

En el seu escrit, el fiscal Fidel
Cadena sosté que el risc de fuga
no només es manté una vegada

iniciat el judici, sinó que s'incre-
menta en tenir més sessions de la
vista oral a l'abril i maig. I, a més,
té en compte el «lideratge i la im-
plicació» dels cinc encausats. 

El debat a la presó
Sobre la proposta de Sànchez de
fer un debat a la presó, el Tribunal
Suprem va tornar la pilota ahir a
la Junta Electoral Central i va as-
segurar que no li incumbeix la de-
cisió sobre aquest assumpte. 

El fiscal rebutja posar 
en llibertat els candidats 
en presó preventiva


