
La Fiscalia va demanar a la jut-
gessa de l'-O que processi també
per un delicte d'organització cri-
minal  investigats a Barcelona
pels preparatius del referèndum,
entre ells diversos ex-alts càrrecs
del Govern de Carles Puigdemont
i la cúpula de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). En un escrit presentat
davant la titular del jutjat d'ins-
trucció número  de Barcelona,
la Fiscalia de Barcelona proposa
ampliar els delictes pels quals la
magistrada va processar  inves-
tigats pels preparatius de l'-O,
que fins al moment incloïen mal-
versació, prevaricació, desobe-
diència, falsedat documental i re-
velació de secrets.

En concret, la Fiscalia planteja
acusar per organització criminal
diversos exalts càrrecs del Govern
processats, com Antoni Molons -
secretari de Difusió-, Joaquim Nin
-secretari general de Presidència-
, Jaume Clotet -director general de
Comunicació-, Josep Ginesta -se-
cretari de Treball-, Francesc Su-
trias -director general de Patrimo-
ni- i Aleix Villatoro -secretari ge-
neral de Relacions Internacionals
i Exterior.

El ministeri públic també de-
mana atribuir aquest delicte, pe-
nat amb fins a vuit anys de presó,
a la presidenta en funcions de la
CCMA, Núria Llorach, al director
de Màrqueting de la Corporació,
Martí Patxot, així com als directors

de TV, Vicent Sanchis, i de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, que
van ser investigats per desobe-
diència.

Mantenir el full de ruta
Segons la Fiscalia, la conducta
dels processats per organitzar el
referèndum «ha estat conjunta i
coordinada», de manera que, da-
vant les resolucions del Constitu-
cional que ordenaven suspendre
el referèndum, han mantingut el

full de ruta que tenien marcat «ca-
dascun en l'àmbit de les seves
competències i responsabilitats».

En el seu escrit, la Fiscalia sosté
que en el cas d'aquests  investi-
gats, entre ells també la interven-
tora general de la Generalitat,
Rosa Vidal -processada per mal-
versació, desobediència i falsedat
documental-, concorren els re-
quisits de jerarquia, repartiment
de papers i vocació d'estabilitat o
permanència en el temps que ex-
igeix el delicte d'organització cri-
minal.

Per a la Fiscalia, «aquest com-
plex de persones amb organigra-

ma i planificació prèvia, proveïdes
normalment amb mitjans ade-
quats als fins delictius proposats,
fa que resulti més difícil a l'Estat
lluitar contra aquestes xarxes per-
fectament estructurades, que al
seu torn realitzen, lògicament,
operacions de més envergadura».

Els fiscals creuen que va existir
una jerarquia a causa de la«parti-
cipació del president de la Gene-
ralitat», processat per rebel·lia en
la causa del Suprem, «del seu vi-
cepresident (també acusat) i d'alts
càrrecs de la Generalitat (conse-
llers també acusats en el mateix
procediment)».

«Repartiment de papers»
També va haver-hi «jerarquia,
pluralitat i repartiment de pa-
pers», atès que, segons la Fiscalia,
la jutgessa va sostenir en la seva
ordre de processament que els in-
vestigats van delinquir presump-
tament «dins els seus respectius
àmbits d'actuació, seguint les di-
rectrius marcades pels diferents
departaments de la Generalitat».

A més de demanar que s'incor-
pori el delicte d'organització cri-
minal, el ministeri públic també
sol·licita que s'atribueixi a diver-
sos dels processats delictes dels
quals la jutgessa no els va acusar,
especialment per desobediència.
Aquest és el cas per exemple del
director del Diplocat, Albert Royo,
a qui la jutgessa va processar pels
delictes de malversació i falsedat
documental i per a qui la Fiscalia
pretén ara que també se l'acusi
d'organització criminal, prevari-
cació i desobediència. En el seu
escrit, el ministeri públic sol·licita
que s'arxivi la causa contra tres
dels trenta processats. 
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El fiscal demana acusar d’organització
criminal els alts càrrecs implicats en l’1-O

Ha sol·licitat a la jutgessa que processi 28 investigats pels preparatius del referèndum, entre ells
diversos exdirigents del Govern de Puigdemont i la cúpula de la Corporació de Mitjans Audiovisuals

L’organisme argumenta que la conducta dels processats va ser «conjunta i coordinada»





Saül Gordillo, Vicent Sanchis i
Núria Llorach, al Parlament en
una imatge d’arxiu. FOTO: EUROPA PRESS

Els fiscals creuen
que va existir una
jerarquia atesa la
«participació del
president de la
Generalitat»

La jutgessa de Barcelona que
investiga els preparatius de l'-O
va ordenar ahir descobrir el patri-
moni dels  processats per mal-
versació, després que en acabar el
termini per aportar una fiança de
, milions van consignar al jutjat
, milions recaptats a través de la
caixa de solidaritat.

En un escrit, al que va tenir ac-
cés Efe, el jutjat d'instrucció nú-

mero  de Barcelona, que va pro-
cessar per malversació per l'-O
diversos exalts càrrecs del Govern
de Carles Puigdemont i a la cúpu-
la de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), or-
dena procedir a descobrir el seu
patrimoni, una vegada transcor-
regut el termini que va fixar per di-
positar la seva fiança.

Les defenses dels  processats
per malversació han consignat al
jutjat , milions d'euros, recap-
tats a través de la caixa de solida-
ritat, i han presentat un escrit en
el que argumenten que la resta de
la suma que la jutgessa els recla-
ma equival als , milions que el
Suprem va imposar com a res-

ponsabilitat als líders indepen-
dentistes jutjats en l'alt tribunal.

En els seus recursos, les defen-
ses argumenten que no està justi-
ficat que el Suprem i la jutgessa
instructora assegurin per partida
doble una responsabilitat civil per
la suposada malversació derivada
de l'organització de l'-O.

En l'ordre de processament, la
jutgessa sostenia que l'import de
la despesa pública «realitzat o
compromès» per a la celebració
del referèndum va ser de , mi-
lions d'euros, davant la qual cosa
que va fixar per als  processats
per malversació una fiança per
responsabilitat civil de , milions
d'euros, després de sumar un terç

de la xifra suposadament defrau-
dada per afrontar les responsabi-
litats finals del plet.

La jutgessa va advertir als pro-
cessats per malversació que si no
aportaven la fiança de manera so-
lidària en el termini establert es
procediria a l'embargament dels
seus béns suficients per cobrir
aquesta responsabilitat pecunià-
ria.

«Com un psicòpata»
La número dos de la llista de JxCat
a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa
Artadi, va afirmar ahir: «el repres-
sor del (jutjat)  és una mica com
un psicòpata», en al·lusió a la jut-
gessa que investiga els preparati-

us de l'-O.
Artadi va fer aquesta afirmació

durant el dinar «La Barcelona de
les dones», en una trobada amb
empresàries al Cafè de la Pedrera
de la capital catalana, a les quals
ha instat a «ajudar els presos po-
lítics i exiliats» contribuint a la
«caixa de solidaritat».

Artadi va subratllar que «mol-
tes vegades» han volgut obtenir
recursos per a la campanya, però
han hagut d'ajudar en canvi als
processats per fer front a la fiança
«de sis milions d'euros» que -ha
criticat- la Justícia els ha imposat
en estar acusats de malversació,
per la celebració del referèndum
il·legal de l'-O.

Fa uns dies ERC va demanar als
seus militants una quota extraor-
dinària per pagar la fiança dels 
encausats per l’-O. Urgien a una
ajuda involuntària per evitar l’em-
bargament de béns als càrrecs
processats. 
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La jutgessa ordena embargar el patrimoni
dels 17 processats per malversació

La magistrada autoritza el
descobriment després que
hagi acabat el termini per
presentar 5,8 milions de fiança
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