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i el director general de Patrimoni, 
Francesc Sutrias. 

Segons la fiscalia, «l’actitud dels 
processats ha sigut conjunta i coor-
dinada» respecte a les resolucions 
del Tribunal Constitucional en què 
es va suspendre i després es va decla-
rar la inconstitucionalitat de les re-
solucions o lleis del Parlament. Els 
encausats, argumenta l’acusació pu-
blica, van continuar amb el «full de 
ruta» que tenia marcat cada un d’ells 
«en l’àmbit de les seves competèn-
cies i responsabilitats». L’escrit re-
marca que aquests 28 processats, de 
«forma concertada i permanent en el 
temps», van participar «mit jançant 
la seva aportació individual i jerar-
quitzada» en el propòsit d’«aconse-
guir per vies delictives la secessió» de 
Catalunya. 

Les persones per a qui es reclama 
l’ampliació del processament estan 
acusades fins ara dels delictes de de-
sobediència, malversació i prevari-
cació, entre d’altres. Amb la nova 

qualificació jurídica en què s’in-
clou l’organització criminal, es pro-
dueix un salt qualitatiu i quantita-
tiu en la pena que podria reclamar-
se per a ells. En total hi ha 30 pro-
cessats, de manera que només dos 
d’ells queden fora de l’acusació pel 
nou delicte. 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA / La fiscalia recorda 
en el recurs presentat al Jutjat d’Ins-
trucció número 13 de Barcelona, 
que s’encarrega d’instruir la causa, 
que en l’ordre de processament dic-
tada a l’abril s’indicava que des de 
l’Executiu de Carles Puigdemont es 
va traçar «una línia estratègica per 
poder assumir el compromís inequí-
voc d’aconseguir la independència i 
de poder celebrar el referèndum», 
malgrat els mandats contraris dic-
tats pel Tribunal Constitucional. 
Aquesta mateixa resolució assenya-
la que els encausats, «dins dels seus 
respectius àmbits d’actuació» i «se-
guint les directrius marcades pels 

diferents departaments de la Gene-
ralitat», van realitzar actuacions en-
caminades a la celebració de l’1-O. 
«Hi havia un pla comú», concreta. 

L’acusació pública sosté que en 
aquesta ordre de processament es 
descriu la participació de cadascun 
dels investigats en l’«elaboració i 
execució del delictiu pla sobiranis-
ta», però en la part dispositiva no-
més els processa per malversació, 
desobediència, falsedat, revelació 
de secrets i prevaricació, sense in-
cloure-hi el delicte d’organització 
criminal que, al seu entendre, tam-
bé s’ha comès. 

Per justificar aquesta petició, la 
fiscalia detalla diverses sentències 
del Tribunal Suprem, tot i que se 
centra en una que incloïa en el delic-
te d’organització criminal «tota xar-
xa estructurada» que «agrupi una 
pluralitat de persones amb una je-
rarquització i repartiment de tas-
ques» i que «tingui vocació en el 
temps». Pel ministeri públic, «aquest 

complex de persones amb organi-
grama i planificació prèvia, pro-
veïdes normalment amb mitjans 
adequats a les finalitats delictives 
proposades, fa que resulti més difí-
cil a l’Estat lluitar contra aquestes 
xarxes perfectament estructurades». 

 
CRÍTICA DEL GOVERN / La portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, i l’expresi-
dent de la Generalitat Carles Puigde-
mont van criticar les noves preten-
sions de la fiscalia. La també conse-
llera de Presidència va sostenir a tra-
vés de Twitter que «la repressió con-
tinua i s’accentua» contra els servi-
dors públics i els mitjans de comuni-
cació de Catalunya, però assegura 
que resistiran «amenaces, multes i 
querelles». 

A la mateixa xarxa social, des de 
Waterloo, Puigdemont va excla-
mar: «¡Quin despropòsit! ¡Quina 
manera de criminalitzar la lliber-
tat d’expressió i d’informació! ¡Tot 
el suport!». H33Vicent Sanchis, director de TV-3.


