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Sánchez podria governar amb Cs o 
amb Podem, segons el CIS.
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Villarejo diu que va treballar per al 
Partit Socialista.
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AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El jutjat d’instruc-
ció número 13 de Barcelona 
va donar ahir per tancada la 
instrucció de la causa que in-
vestiga els preparatius i l’orga-
nització de l’1-O dictant ordre 
de processament contra trenta 
alts càrrecs de la Generalitat als 
quals els atribueix els delictes 
de malversació, desobediència, 
falsedat documental, revelació 
de secrets i prevaricació. Entre 
els processats hi ha el director 
de TV3, Vicent Sanchis, i el de 
Catalunya Ràdio, Saül Gor-
dillo, a més de la presidenta 
de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), 
Núria Llorach, per delictes de 
desobediència. Així mateix, 
la jutge, Alejandra Gil, també 
atribueix malversació, desobe-
diència i falsedat documental 
a la interventora general de la 
Generalitat, Rosa Vidal, i al se-
cretari general del departament 
de Presidència, Joaquim Nin. 
Igualment, deixa a l’estrep del 
banc dels acusats el secretari 
de Difusió del Govern, Antoni 
Molons; el director general de 
Comunicació de la Generalitat, 
Jaume Clotet; el secretari gene-
ral de Treball, Josep Ginesta, o 
el director de la delegació del 
Govern català a la Unió Euro-
pea, Amadeu Altajaf. 

A més a més, la jutge també 
processa Pablo Raventós, di-
rector general d’Unipost, per 
malversació i desobediència, 
igual que l’administrador de 
la revista El Vallenc, Francesc 
Fàbregas. En canvi, arxiva les 
investigacions contra l’exjutge 
i exsenador d’Esquerra Repu-
blicana Santi Vidal, que amb 
les seues declaracions sobre els 
preparatius del referèndum va 
donar peu a aquesta causa, i 
contra Carles Viver i Pi-Sunyer, 
expresident del Consell Asessor 
de la Transició Nacional.

Després de conèixer-se la 
resolució, el president, Quim 
Torra, va efectuar una decla-
ració institucional en què va 
qualificar la interlocutòria 
d’“aberració” i va avisar que 
“avançarem en la consecució 
de la república”. Carles Puig-
demont va afirmar que els ara 
processats van complir la se-
ua comesa “lleialment, i amb 
honestedat i rigor”. En canvi, 
el diputat de Ciutadans Carles 
Carrizosa es va felicitar pel pro-
cessament dels “col·laboradors 
necessaris” del procés.

Processats 30 alts càrrecs de la Generalitat 
pels preparatius i l’organització de l’1-O
El jutjat número 13 de Barcelona els atribueix els delictes de malversació, desobediència, falsedat, 
revelació de secrets i prevaricació || Arxiva les diligències contra Santi Vidal i Carles Viver i Pi-Sunyer

Torra, ahir, a l’homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera en el 81 aniversari del seu afusellament.
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Bèlgica assenyala 
un fiscal per 
l’espionatge a 
Carles Puigdemont

Reoberta la causa 
contra Buch per 
cedir locals l’1-O

n El fiscal de l’Audiència 
Nacional Bautista Sama-
niego, un dels majors ex-
perts a nivell estatal en or-
dres europees de detenció, 
va participar en la instal-
lació de balises de segui-
ment al vehicle de Car-
les Puigdemont quan ja 
residia a Bèlgica, a finals 
del gener de l’any passat. 
Això és el que es desprèn 
de la investigació efectua-
da per part de la policia 
belga, que ha assenyalat 
així mateix un empresa-
ri, una persona vinculada 
amb el ministeri de Justí-
cia i tres informàtics. No 
obstant, la jutge belga que 
instrueix la causa ha deci-
dit, de moment, finalitzar 
les indagacions en aquest 
punt.

Segrest

En paral·lel, Carles 
Puigdemont va sol·licitar 
ahir protecció al Parla-
ment després que l’em-
presari Gerard Bellalta, 
president del Cercle d’Em-
presaris de Tabàrnia, hagi 
promès 100.000 euros de 
recompensa perquè el se-
grestin, va dir.

n El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
va fer pública ahir una 
resolució per la qual ad-
met parcialment el recurs 
presentat pel fiscal contra 
l’arxivament de la causa 
que investiga el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, 
per la cessió de locals per 
a l’1-O sent alcalde de Pre-
mià de Mar. Així, les inda-
gacions continuaran per a 
tot el que estigui vinculat 
amb el seu paper com a 
primer edil, però no per 
les seues actuacions com 
a president de l’Associació 
Catalana de Municipis.

➜POLÍTICA TRIBUNALS

❘ MADRID ❘ L’exmajor dels Mossos 
d’Esquadra Josep Lluís Trapero 
ha assegurat que no va compar-
tir el “pla” independentista del 
Govern de Carles Puigdemont 
ni va afavorir la celebració del 
referèndum “il·legal” de l’1-O, 
segons consta a l’escrit de defen-
sa que la seua advocada, Olga 
Tubau, ha presentat a l’Audi-
ència Nacional, tribunal que el 
jutjarà per un presumpte delicte 
de rebel·lió, i que va sortir a la 
llum ahir. 

Així doncs, el document de-
fensa que l’excap de la policia 
catalana “ha desenvolupat 
sempre la seua actuació profes-
sional al comandament del cos 
dels Mossos d’Esquadra des del 
més rigorós respecte a l’ordre 
jurídic constitucional, obeint i 
complint els mandats judicials 
i del Ministeri Fiscal” i que “no 
ha participat, no ha intervingut 

i no ha compartit el  pla ideat 
pel Govern de la Generalitat i 
el Parlament per aconseguir la 
independència de Catalunya i 
la seua proclamació com a estat 
sobirà i independent en forma 
de república”. D’aquesta mane-
ra, Trapero “no ha posat mai el 
cos dels Mossos al servei dels 

interessos polítics secessionis-
tes”, sosté la defensa, alhora 
que assegura que el Govern de 
Puigdemont coneixia la seua 
“postura inequívoca”.

En relació amb l’operatiu des-
plegat pels Mossos d’Esquadra 
durant l’1 d’octubre, l’escrit de 
defensa reitera les manifestaci-
ons efectuades durant la seua 
declaració com a testimoni al 
judici contra la cúpula indepen-
dentista al Tribunal Suprem, 
avalades pels que van ser els 
seus subordinats, Ferran López 
i Joan Carles Molinero. 

Així, al·lega que el coordina-
dor del dispositiu policial per 
a la votació, el coronel Diego 
Pérez de los Cobos, no va po-
sar cap objecció als binomis 
d’agents dels Mossos que es van 
desplegar als col·legis electorals 
per intentar impedir que el re-
ferèndum s’efectués.

Trapero marca distàncies amb el 
referèndum “il·legal” del Govern
A l’escrit de defensa presentat davant de l’Audiència Nacional

Josep Lluís Trapero.


