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La sisena setmana del ju-
dici contra els indepen-
dentistes catalans arren-
ca avui al Tribunal Su-
prem amb les declara-
cions, com a testimonis,
d’un ex-alt càrrec d’Hisen-
da i dels guàrdies civils que
van participar en els es-
corcolls del 20 de setem-
bre del 2017 i també dels
que van analitzar correus
electrònics dels acusats.

En concret, el primer a
declarar serà Felipe Martí-
nez Rico, llavors subsecre-
tari d’Hisenda, que estava
citat dijous passat però
que, a causa de la durada
de la compareixença del
major dels Mossos, Josep
Lluís Trapero, va veure
ajornat el seu testimoni.
Rico haurà de respondre
pel suposat ús de fons pú-
blics la tardor del 2017,
malgrat que la Generalitat
estava intervinguda. El
seu superior, l’exministre
Cristóbal Montoro, va ma-
tisar les seves declara-

cions anteriors en què as-
segurava que el govern no
havia gastat ni un euro en
el referèndum, i en el judici
va indicar que no es podia
descartar que es destines-
sin fons públics a l’organit-
zació de l’1-O, perquè una
anàlisi comptable “sempre
pot resultar enganyosa”.

Després, serà el torn de
David Badal, funcionari
del Departament de Tre-
ball, al qual també van
ajornar l’interrogatori.

Seguidament, per avui
hi ha citats set dels 24
agents que han de compa-
rèixer aquesta setmana i
que van participar en la

vintena d’escorcolls del
20-S, ordenats pel jutjat
d’instrucció 13 de Barce-
lona. Els agents que van
participar en els escorcolls
a la conselleria d’Econo-
mia compareixeran la set-
mana vinent. Els primers
a declarar seran els agents
que van intervenir en

els escorcolls dels princi-
pals col·laboradors del vi-
cepresident Oriol Junque-
ras. Són l’ex-secretari ge-
neral d’Economia Josep
Maria Jové, actual diputat
d’ERC, i l’exsecretari d’Hi-
senda Lluís Salvadó, tam-
bé diputat d’ERC, que van
ser detinguts per la Guàr-

dia Civil el 20-S. Tots dos
continuen investigats pel
cas de l’1-O, i Jové es va
acollir al seu dret a no de-
clarar al Suprem, la set-
mana passada. En la ses-
sió d’avui també hi haurà
agents que van analitzar
correus electrònics a l’ex-
consellera Dolors Bassa.

Demà continuaran les
compareixences d’analis-
tes de correus. En aquest
cas, els de l’exlíder de l’ANC
Jordi Sànchez; del presi-
dent d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i dels excon-
sellers Joaquim Forn, Car-
les Mundó i Meritxell Bor-
ràs. I dijous obriran la jor-
nada els agents que van
participar en els escorcolls
de Francesc Sutrias, ex-di-
rector general de Patrimo-
ni, i els que van confiscar
prop de 10 milions de pa-
peretes en els escorcolls
del polígon Can Barri, a Bi-
gues i Riells, i 40.000 certi-
ficats de membres de me-
ses a Unipost, a Terrassa.

D’altra banda, l’advo-
cada de Josep Lluís Trape-
ro, Olga Tubau, va afirmar
ahir, a TV3, que estudia
emprendre accions legals
contra l’ex-secretari d’es-
tat de Seguretat del PP
José Antonio Nieto per ha-
ver assegurat, en un mitjà,
que qui més va ajudar a
fugir el president Puigde-
mont “va ser la seva escor-
ta de mossos, escollida per
Trapero”. Tubau va quali-
ficar de molt greu que se li
atribueixi un delicte d’obs-
trucció a la justícia. ■
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a Un total de 24 agents de la Guàrdia Civil seran interrogats perquè aclareixin la seva actuació i l’anàlisi
de correus electrònics d’acusats a Trapero estudia denunciar Nieto per haver-li atribuït un delicte

Els autors dels escorcolls per
escapçar l’1-O, al Suprem

La titular del jutjat d’instruc-
ció 13 de Barcelona, la magis-
trada Alejandra Gil, ha citat a
declarar com a investigat el
director comercial de la Cor-
poració Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) per un
delicte de desobediència per
l’emissió d’anuncis de promo-
ció del referèndum, suspès.
Martí Patxot ha de declarar
divendres. Per aquest motiu
ja són investigats els direc-
tors de TV3 i Catalunya Ràdio,
a banda de més de 40 càrrecs
per l’organització de l’1-O.

La Guàrdia Civil, en els escorcolls a la conselleria d’Exteriors, el 20-S ■ ANDREU PUIG
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Nou investigat
a la CCMA per
l’anunci de l’1-O

L’Audiència de Barcelona
ha de resoldre ara si un jut-
jat de Barcelona o un de
Gavà és el responsable
d’investigar el cas de l’acti-
vista Tamara Carrasco,
després que els titulars
dels dos jutjats hagin refu-
sat ser-ne els competents.
Aquesta disputa provoca
que Carrasco no pugui de-
manar que s’aixequi la me-
sura de confinament al seu
municipi, Viladecans, im-

posada per l’Audiencia Na-
cional aviat farà un any.

Carrasco va ser detingu-
da per la Guàrdia Civil el 10
d’abril del 2018 i la fiscalia
la va denunciar per terro-
risme, per impulsar mobi-
litzacions ciutadanes en el
marc independentista, i el
jutge i la mateixa Audien-
cia Nacional ho van rebai-
xar a desordres públics, tot
i mantenir la mesura cau-
telar de no poder sortir del
seu municipi, només per
anar a treballar. Final-
ment, el gener passat, l’Au-
diencia Nacional va reen-
viar la causa de Tamara i
d’Adrià Carrasco –inte-
grant d’un CDR i exiliat a la
capital belga– als deganats
dels jutjats de Barcelona,

Tarragona, Girona i Lleida
perquè la repartissin.

L’àudio, única prova
A Barcelona, li va tocar al
jutjat d’instrucció número
24 i la seva titular, la ma-
gistrada María Antonia
Coscollola, va derivar el cas
de Tamara als jutjats de
Gavà en considerar que
“presumiblement” des del
seu domicili va enregistrar
i emetre l’àudio de 5 mi-
nuts i 41 segons que va en-
viar a les xarxes socials, on
proposa fer talls de carre-
teres per la Setmana San-
ta del 2018. L’àudio (a part
d’un xiulet groc i una care-
ta amb la imatge de Cui-
xart) és l’única prova de la
Guàrdia Civil contra Car-

rasco, i la magistrada el
qualifica com a difusió o
crida a desordres públics,
penat només amb una
multa.

La causa va tocar al jut-
jat d’instrucció número 1
de Gavà, el qual a finals de
gener va refusar la compe-

tència assegurant que “no
es constata el lloc d’emissió
de l’àudio” i considera que
el cas ha de tornar al jutjat
de Barcelona perquè és on
es va descobrir el suposat
delicte. Mentrestant, l’ad-
vocat de Tamara, el pena-
lista Benet Salellas, no pot

demanar que se li aixequi
el confinament fins que no
hi hagi designat un jutjat.

Pel que fa al cas d’Adrià
Carrasco, es va enviar als
jutjats de Granollers i Vila-
nova i la Geltrú, on duen
causes per l’aixecament de
peatges a l’AP-7 i la C-32. ■

a L’Audiència ha de
resoldre quin és el
competent mentre
ella segueix confinada

Mayte Piulachs
BARCELONA

Dos jutjats refusen
assumir el cas de Tamara

Tamara Carrasco, a Viladecans, d’on no pot sortir des de l’abril del 2018 ■ JORDI PANYELLA


