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ARREU/CATALUNYA
L’exalcalde de Barcelona Jordi
Hereu, nou conseller d’Aena

 L'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu va ser nomenat ahir

nou conseller independent d'Aena. El nomenament va fer-se
en la Junta General d'Accionistes, en la qual va ratificar-se
Josep Antoni Duran i Lleida com a conseller després que s’hi
incorporés a final de gener.

Píndoles

El dalai-lama és ingressat a Nova
Delhi per una infecció pulmonar

 El líder espiritual tibetà, el dalai-lama, va ser ingressat
ahir en un hospital de la capital de l'Índia, Nova Delhi, a
causa d'una infecció pulmonar, segons va anunciar un dels
seus assessors. El dalai-lama estarà ingressat «dos o tres
dies» per «rebre tractament mèdic».

PROCESSAMENT D’EX-ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT PER L’1-O La titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona va processar ahir
trenta persones, per malversació, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació pels reparatius del referèndum de l’1-O

El jutjat 13 de Barcelona processa 30 ex-alts
càrrecs pels preparatius del referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, afirma que la decisió del tribunal confirma la «deriva autoritària» de l’Estat
BERNAT VILARÓ/ACN

aquesta instrucció són el resultat
de la construcció d’un relat motivat per objectius polítics. El relat
inventat de la violència és el mateix fals relat de la malversació i de
la resta de delictes que s’atribueixen als processats», va concloure.
Des de Waterloo, l'expresident
Carles Puigdemont va demanar
un suport «contundent» a les urnes per seguir lluitant contra l'Estat, que ha llançat la seva última
«perdigonada» amb aquests nous
processaments.

ACN BARCELONA

La titular del jutjat d'instrucció
número 13 de Barcelona va processar ahir trenta persones, entre
les quals hi ha ex-alts càrrecs del
Govern, pels preparatius del referèndum.
La causa, oberta el febrer del
2017, va propiciar les detencions
i escorcolls del 20-S i ha servit per
subministrar informes de la Guàrdia Civil sobre els preparatius de
l'1-O al Tribunal Suprem. Entre
els trenta processats no hi ha l'exsenador d'ERC Santi Vidal ni Carles Viver i Pi Sunyer, considerat
l'«arquitecte» jurídic del procés.
«Estat d’excepció»
Torra va comparèixer ahir al Palau
de la Generalitat per llegir una declaració institucional en què va
subratllar que el processament
dels 30 investigats per malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació al
Jutjat d’Instrucció número 13 de
Barcelona (vegeu els baixos
d’aquesta pàgina) «conﬁrmen la
deriva autoritària, l'absència d'independència judicial i la persecució política».
«Consolida l'estat d'excepció

per l'1-O i va sentenciar: «Ho vam
fer i ho tornarem a fer».
A més de mostrar «tot el suport» als encausats, el president
va insistir que la Generalitat «no
ha estat perjudicada pressupostàriament ni de cap altra manera
per l’organització del referèndum
del primer d’octubre del 2017».
«Les acusacions que es fan en

Crítiques de JxCat
Per la seva banda, la número dos
de la llista de JxCat al Congrés per
Barcelona, Laura Borràs, va carregar contra el jutjat número 13. «Es
conﬁrma la deriva autoritària i la
persecució d'un Estat de la Unió
Europea», va aﬁrmar en una roda
de premsa a la seu de JxCat.
L'exconsellera va dir que la instrucció és una «passa més de la
vulneració» de drets civils. Al seu
torn, el cap de llista per Girona,
l'advocat Jaume Alonso Cuevillas,
va constatar que no s'estan seguint els paràmetres de dret penal
ni processal.
«Si algú espera que amb atacs

les meses electorals de l'1-O i 5,3 milions
de targetes censals.
13Rosa Maria Rodríguez. MALVERSACIÓ. Directora general de Servei de TSystems. Va participar en la posada en
funcionament de les modificacions del
Registre de Catalans a l'exterior.
14Francesc Fàbregas. MALVERSACIÓ
I DESOBEDIÈNCIA. Administrador d’El Vallenc. Va encarregar a Indugraf Òfset SA
la impressió de 7.000 exemplars d'un document per a les taules de l'1-O.
15Josué Sallent. MALVERSACIÓ. Exdirector d'Estratègia i Innovació al CTTI.
Processat per la seva presumpta relació
amb la logística informàtica de l’1-O.
16Xavier Puig. MALVERSACIÓ. Responsable de l'àrea TIC del departament
d'Acció Exterior. Va participar en l'aplicació Registre de Catalans a l'Exterior.
17Rosa Vidal. MALVERSACIÓ, DESOBEDIÈNCIA I FALSEDAT DOCUMENTAL. Interventora general de la Generalitat. Va
certificar que el Govern no havia gastat
ni un euro en l'1-O.
18Meritxell Massó. DESOBEDIÈNCIA.
Ex-secretària general del departament

de Governació. Està processada per facilitar el cens del referèndum.
19Núria Llorach. DESOBEDIÈNCIA. Vicepresidenta de la CCMC. Va autoritzar
l'emissió a TV3 i Catalunya Ràdio de propaganda sobre el referèndum.
20Frederic Udina. DESOBEDIÈNCIA I
REVELACIÓ DE SECRETS. Director d'IDESCAT. Segons el jutge, va cedir els fitxers
amb les dades del Registre de Població
de Catalunya.
21Montserrat Vidal. DESOBEDIÈNCIA.
Àrea de Processos Electorals i consultes
Populars. Investigada per no haver impedit la celebració de l'1-O.
22Vicent Sanchis. DESOBEDIÈNCIA.
Director de TV3. Va mostrar la seva conformitat perquè s'emetessin a TV3 els
anuncis del referèndum.
23Saül Gordillo. DESOBEDIÈNCIA. Director de Catalunya Ràdio. Va decidir
emetre els anuncis del referèndum.
24Martí Patxot. DESOBEDIÈNCIA. Director corporatiu de la CCMA. Va decidir
emetre els anuncis sobre el referèndum.
25Mercedes Martínez. DESOBEDIÈNCIA. Va col·laborar en la celebració del

Torra, ahir durant la declaració institucional contra el processament

judicial a què es vol sotmetre una
determinada ideologia i projecte
polític democràtic i pacíﬁc com és
el de la independència», va afegir
Torra.
«No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin
frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català», va remarcar
Tor-ra, que va expressar «orgull»

així abandonarem el nostre compromís amb la democràcia i la llibertat, que perdi tota esperança»,
va advertir l'exconsellera. Borràs
va deixar clar que ni «multes, ni
presons ni exili no frenaran l'anhel de llibertat dels catalans».
«Opacitat i obscurantisme»
D’altra banda, la diputada de la
CUP Maria Sirvent va acusar el
Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona
d'haver actuat amb «opacitat i
obscurantisme» i va criticar que
hagués negat estar investigant els
preparatius de l'1-O. La CUP entén que el jutjat «assumeix per ﬁ»
que investigava la consulta a pesar que «ho havia negat».
Per a Sirvent, es tracta d'una
causa «política» que busca «escarment i venjança», davant de la
qual va demanat «no aplanar-se i
recuperar la iniciativa política»
mitjançant la convocatòria d'unes
noves eleccions com a «resposta
a la repressió».
En roda de premsa, Sirvent va
apostar per «convocar eleccions,
posar les urnes, remenar les cartes
i cercar nous lideratges» i va lamentar l'«immobilisme» del Govern de Torra.

ELS PROCESSATS
1 Antoni Molons. MALVERSACIÓ I PREVARICACIÓ. Secretari de Difusió i Atenció
Ciutadana. Processat per encarregar la
publicitat institucional de l'1-O.
2Joaquim Nin. MALVERSACIÓ, DESOBEDIÈNCIA I PREVARICACIÓ. Exsecretari
general de Presidència. Processat per
l'adquisició dels dominis de l’1-O.
3Jaume Clotet. MALVERSACIÓ. Director general de Comunicació del Govern.
Va encarregar la creació i compra de dominis relacionats amb l’1-O.
4Josep Ginesta. MALVERSACIÓ. Exsecretari general de Treball, Afers Socials i
Família. Investigat per la creació del web
que el jutge sospita que es va usar per
reclutar voluntaris per a l’1-O.
5David Palanques. MALVERSACIÓ.
Responsable de l'àrea TIC del departament de Treball. Processat pel seu paper
en la confecció de l'aplicació per reclutar
voluntaris per al referèndum.
6David Franco. MALVERSACIÓ. Responsable de l'àrea TIC del departament
de Treball. El relacionen amb l'aplicació
informàtica per mobilitzar voluntaris.
7Francesc Sutrías. MALVERSACIÓ I

DESOBEDIÈNCIA. Director general de Patrimoni. Processat pels encàrrecs a Unipost per repartir les targetes censals.
8 Aleix Villatoro. MALVERSACIÓ, DESOBEDIÈNCIA, REVELACIÓ DE SECRETS I
PREVARICACIÓ. Secretari general del departament d'Acció Exterior. Investigat
pel Registre de Catalans a l'Exterior.
9Amadeu Altafaj. MALVERSACIÓ I
PREVARICACIÓ. Director de la delegació
del Govern davant la UE. Va proposar
contractar un servei d'assessorament.
10Albert Royo. MALVERSACIÓ I FALSEDAT DOCUMENTAL. Secretari general
del Diplocat. Va autoritzar pagaments a
nom d'observadors internacionals encarregats d’analitzar el context de l’1-O.
11Natàlia Garriga. MALVERSACIÓ. Directora de Serveis d'Economia. Enllaç entre Josep Maria Jové i Mercedes Martínez, a qui va ordenar que cedís naus a Bigues i Riells per emmagatzemar documentació sobre l'1-O.
12Pablo Raventós. MALVERSACIÓ I
DESOBEDIÈNCIA. Ex-director general
d’Unipost, que la Generalitat va contractar per repartir cartes als membres de

referèndum.
26Joan Manel Gómez. DESOBEDIÈNCIA. Cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació. Va dissenyar la xarxa de dominis alternativa dels webs de
l’1-O.
27Josep Masolivé. DESOBEDIÈNCIA.
Treballador de Fundacio.cat. Va ser coneixedor de la compra dels dominis amb
els quals s'estaven vulnerant els mandats judicials.
28José María Gispert. DESOBEDIÈNCIA. Gerent d'Indugraf Òfset SA. Segons
el jutge, sabia que el document d’El Vallenc que havia d’imprimir estava relacionat amb el referèndum.
29Marta Garsaball. FALSEDAT DOCUMENTAL. Autoritzada en un compte bancari a Brussel·les el titular de la qual era
la Delegació del Govern.
30Daniel Gimeno. REVELACIÓ DE SECRETS. Responsable del Registre de participants en consultes no referendàries.
Va transferir les dades del registre de
participació en consultes no referendàries a la secretària general de Governació, Meritxell Massó.

