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Processades 
30 persones 
per organitzar 
l’1-O
La jutge les acusa 
de cinc delictes, 
entre els quals  
no hi ha la sedició

La magistrada 
exculpa Santi 
Vidal i Carles 
Viver Pi-Sunyer

J. G. ALBALAT 
BARCELONA

L
a titular del Jutjat d’Ins-
trucció número 13 de Bar-
celona, Alejandra Gil, va 
processar ahir 30 alts 

càrrecs de la Generalitat, periodis-
tes i empresaris per l’organització 
del referèndum unilateral de l’1-O. 
Els atribueix els delictes de malver-
sació, desobediència, falsedat, reve-
lació de secrets i prevaricació, però 
en cap cas sedició. La jutge conside-
ra que hi havia un «pla comú» i una 
«estratègia» per celebrar la consul-
ta i declarar la independència, i 
que per a això, afirma, es van utilit-
zar fons públics. La magistrada, no 
obstant, va exculpar l’exsenador 
d’ERC Santi Vidal i l’arquitecte jurí-
dic del procés, Carles Viver Pi-Su -
nyer, i no es va pronunciar sobre 
l’aforat Lluís Salvadó, exsecretari 
d’Hisenda, cas del qual s’haurà 
d’encarregar el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC). 

La jutge va fixar en 5.803.068,67 
euros la fiança per responsabilitat ci-
vil per als processats per malversació, 

quantitat suposadament gastada o 
compromesa amb la celebració de 
l’1-O. Si no abonen aquesta fiança, 
s’activarà el procés d’esbrinament i 
embargament de béns per fer front a 
eventuals responsabilitats econòmi-
ques. A més de Vidal i Viver Pi-Su-
nyer, la magistrada va aixecar la im-
putació a 12 investigats més. 

Entre els processats figuren alts 
càrrecs de la Generalitat com Anto-
ni Molons, secretari de Difusió i 
Atenció Ciudadana; Joaquim Nin, 
secretari general del departament 
de Presidència; Jaume Clotet, direc-
tor de Comunicació del Govern; la 
interventora de la Generalitat, Rosa 
Vidal, i els directors de TV-3 i Cata-
lunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül 
Gordillo, respectivament. 

 
CLARES INTENCIONS /La resolució judi-
cial afirma que des del 2012, «amb 
intensitat creixent», l’Executiu cata-
là va anar efectuant una sèrie d’actes 
legislatius que revelaven el «ferm 
propòsit» de celebrar una consulta 
referendària, assajada el 9-N del 
2014, amb la finalitat d’«exercitar el 
dret d’autodeterminació i la consti-
tució d’un nou estat, independent 
d’Espanya». Aquesta intenció, inci-
deix la jutge, va tenir la seva plasma-
ció en l’1-O i el seu «corol·lari» en la 
DUI del 27 d’octubre. 

La interlocutòria afegeix que es va 
traçar «una línia estratègica» per po-
der assumir el «compromís inequí-
voc» d’aconseguir la independència i 
de poder celebrar el referèndum, 
malgrat els mandats del Tribunal 
Constitucional. La magistrada remar-
ca que els 30 processats van ser «cons-
cients de la il·legalitat de les actuaci-
ons», però, des dels seus departa-
ments i àmbits d’actuació, van efectu-
ar «actuacions i alguns van dictar re-
solucions amb les quals van disposar 
de fons públics» per finançar l’1-O. Al 
seu parer, «va existir un pla comú» i 
cadascun dels encausats «va contribu-
ir de forma decisiva en la consecució 
de la finalitat conjunta». La jutge rela-
ta que «es va arribar fins i tot a cele-

per presumpta desobediència el dia del referèndum

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va revocar ahir 
l’arxivament de la causa contra 
l’expresident de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM), exalcalde 
de Premià de Mar i actual conseller 
d’Interior, Miquel Buch, per pre-
sumpta desobediència, i va orde-
nar reobrir-la per pronunciar-se so-
bre si en la seva condició de regidor 
va cedir locals perquè fossin utilit-
zats com a centres de votació l’1-O. 

La sala va prendre aquesta deci-
sió després que la fiscalia recorre-
gués la decisió del jutge d’instruc-
ció, del 28 de gener, d’arxivar la 
causa per la qual va imputar Buch i 

Reoberta la causa contra Buch
l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
Neus Lloveras, al considerar que 
van actuar en l’exercici «de funci-
ons no institucionals i eminent-
ment polítiques». 

El TSJC estima ara aquesta pre-
tensió de la fiscalia, «únicament» 
en l’actual moment processal, res-
pecte al «necessari pronuncia-
ment» per part de l’instructor so-
bre l’actuació de Buch com a al-
calde, i el cita a decidir ara, «amb 
una absoluta llibertat de criteri», 
sobre si ho investiga respecte a la 
seva actuació com a alcalde, amb 
les conseqüències processals que 
això comporti.

33El Tribunal Suprem, que jutja el 
procés, va rebutjar ahir pronun-
ciar-se sobre la petició del can-
didat de JxCat a les generals, 
Jordi Sànchez, de celebrar un de-
bat a la presó de Soto del Real, 
perquè no té competència ni per 
regular l’activitat electoral ni so-
bre el règim penitenciari. Només 
s’hauria de pronunciar sobre la 
seva hipotètica excarceració, 
l’última petició per part de Sàn-
chez, de la qual ja disposa de 
l’informe en contra de la fiscalia, 
que entén incompatible que que-
di en llibertat pels greus fets que 
se li imputen.

El Suprem retorna a 
la JEC el debat que 
demana Sànchez

Nombrosos votants de l’1-O, a les portes de l’Escola Industrial de Barcelona.

33 El conseller Miquel Buch.
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