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ERC i JxCat bloquejaran l’elecció 
d’Iceta com a president del Senat.
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Investiguen la mort violenta d’una 
dona desapareguda a Palma.
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La plana major de les entitats i partits independentistes acompanyen Torra, ahir, a Barcelona.
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AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, va 
comparèixer ahir davant del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) en qua-
litat d’investigat per no haver 
acatat l’ordre de la Junta Elec-
toral Central (JEC) de retirar els 
llaços grocs i altres de simbolo-
gia independentista dels edifi-
cis i seus del Govern. Unes 200 
persones es van concentrar a 
les portes del Palau de Justícia 
del passeig Lluís Companys de 
Barcelona per acompanyar el 
cap de l’Executiu que, abans 
d’asseure’s davant dels magis-
trats, va manifestar que “amb 
la llibertat d’expressió, fins a les 
últimes conseqüències”. La vis-
ta, que va durar uns 45 minuts, 
es va celebrar a porta tancada. 
Segons fonts de la defensa de 
Torra, el president va explicar 
davant del tribunal que va man-
tenir els llaços en defensa de la 
llibertat d’expressió i dels drets 
polítics i es va negar a respondre 
les preguntes de Vox. En canvi, 
sí que va contestar cinc pregun-
tes formulades per la Fiscalia. 
Després d’abandonar l’edifici, 
Torra, al qual s’assenyala per un 
presumpte delicte de desobedi-
ència, es va traslladar al Palau 
de la Generalitat. En una com-

Quim Torra avisa que pagarà “el preu que 
calgui” per defensar la llibertat d’expressió
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pareixença davant els mitjans, 
va denunciar les “maniobres po-
lítiques” de la JEC i va acusar 
el màxim òrgan de l’adminis-
tració electoral de “parcialitat 
manifesta”. “No puc obeir una 
ordre il·legal que conculca els 
drets fonamentals”, va afirmar 
el president amb referència a 

l’ordre de treure els llaços de 
la Generalitat. Així mateix, va 
advertir que pagarà “el preu que 
calgui” per defensar la llibertat 
d’expressió.

En paral·lel, el TSJC va sol-
licitar al síndic de greuges els 
informes que va elaborar i en els 
quals recomanava a Torra aca-

tar el mandat de la JEC i retirar 
la simbologia independentista 
durant la campanya electoral.

Partits i entitats sobiranistes 
van denunciar la “repressió” 
i “regressió democràtica” de 
l’Estat. “Ens atansem al fran-
quisme”, va alertar Pep Crua-
nyes, vicepresident de l’ANC.

La defensa de Forn 
diu que els presos 
sortiran lliures 
després del judici

n Xavier Melero, advocat 
del conseller cessat d’Inte-
rior, Joaquim Forn, va va-
ticinar ahir que els líders 
independentistes empre-
sonats sortiran en llibertat 
una vegada finalitzi el ju-
dici contra ells al Suprem 
pels delictes que se’ls im-
puten per l’1-O. “L’únic 
argument que els queda 
per tenir-los a la presó és 
el risc de fuga en ple ju-
dici, així que quan acabi 
el judici aquest argument 
desapareix”, va sentenci-
ar. D’altra banda, Carles 
Puigdemont va assenyalar 
que una sentència absolu-
tòria seria positiva per a la 
imatge de l’Estat. A més, 
el president del Consell 
de l’Advocacia Catalana, 
Ignasi Puig, va qualificar 
d’“impròpia” l’actitud 
del tribunal del procés 
de qüestionar l’estratègia 
del líder d’Òmnium, Jordi 
Cuixart.

❘ BARCELONA ❘ La Fiscalia ha pre-
sentat un escrit davant del jut-
jat d’instrucció número 13 de 
Barcelona perquè el seu titular 
processi per un presumpte de-
licte d’organització criminal 
28 alts càrrecs de la Genera-
litat als quals es vincula amb 
l’organització del referèndum 
de l’1-O. D’aquesta manera, 
el Ministeri Públic ha respost 
a l’ordre de processament de-
cretada per aquest jutjat i que 
ha deixat una trentena de res-
ponsables de la Generalitat 
al caire del banc dels acusats. 
Entre les persones que el fiscal 
assenyala per organització cri-
minal es troben la presidenta 
en funcions de la CCMA, Nú-
ria Llorach, i els directors de 
TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent 
Sanchis i Saül Gordillo, a més 

d’Antoni Molons, secretari de 
Comunicació, o Josep Ginesta, 
secretari de Treball.

En paral·lel, aquesta mateixa 
jutge va refusar ahir jutjar per 
separat la cúpula dels mitjans 
públics catalans per l’emissió 

dels anuncis de propaganda 
electoral de l’1-O.

Embargats

D’altra banda, aquest jutjat 
ha rebutjat els diners pagats 
per la Caixa de Solidaritat 
per cobrir la fiança de 5,8 mi-
lions d’euros exigida als pro-
cessats en aquesta causa als 
quals s’atribueix malversació. 
En aquest sentit, la jutge, Ale-
jandra Gil, que va substituir el 
traspassat Juan Antonio Ramí-
rez Sunyer, va argumentar que 
aquesta entitat no forma part 
del procés i va afirmar que són 
els mateixos processats els qui 
havien d’aportar els fons des 
dels seus comptes. En conse-
qüència, va ordenar embar-
gar els seus béns per aquesta 
quantitat.

El fiscal assenyala 28 càrrecs del 
Govern per organització criminal
Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, entre els acusats

ACN

Confessió n El cap de la Guàrdia Civil a l’institut Quercus de Sant 
Joan de Vilatorrada l’1-O va dir ahir davant d’un jutge de Manresa 
que no van fer requeriments previs i que directament van carregar 
per accedir al centre. A la imatge, la porta que van destrossar.

LES CLAUS

Organització criminal
z És un delicte que comporta 
penes de presó i que podria 
portar-hi alguns alts càrrecs 
del Govern.

Tots a l’una
z La jutge descarta obrir peça 
separada per jutjar els respon-
sables de la CCMA per haver 
emès els anuncis de l’1-O.


