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Meritxell Borràs
EXCONSELLERA DE GOVERNACIÓ

CàrreCS i peneS Sol·liCitadeS

Fiscalia: Delictes de malversació 
i desobediència. 7 anys.

Advocacia de l’Estat: Delictes de 
malversació i desobediència. 7 anys.

n L’exconsellera de Governació 
Meritxell Borràs va avisar que 
“l’anhel de decidir l’encaix de Ca-
talunya a Europa tornarà”, alhora 
que va definir els catalans com a 
“nació”. D’altra banda, va defen-
sar que no es van fer servir diners 
públics per sufragar el referèndum 
i va insistir que la voluntat del Go-
vern va ser de pactar la votació.

«L’anhel de decidir 
l’encaix de Catalunya          
a Europa tornarà»

Carles Mundó
EXCONSELLER DE JUSTÍCIA

CàrreCS i peneS Sol·liCitadeS

Fiscalia: Delictes de malversació 
i desobediència. 7 anys.

Advocacia de l’Estat: Delictes de 
malversació i desobediència. 7 anys.

n “Mai és tard per trobar les so-
lucions per als conflictes.” Amb 
aquesta crida al diàleg va finalit-
zar la seua intervenció l’excon-
seller Carles Mundó que, a més, 
va advocar per la sortida en lli-
bertat dels nou empresonats en 
presó preventiva. “Aquest judici és 
un fracàs de la política”, va afegir 
també el republicà.

«Mai és tard per trobar 
les solucions als 
problemes»

Santi Vila
EXCONSELLER D’EMPRESA

CàrreCS i peneS Sol·liCitadeS

Fiscalia: Delictes de malversació 
i desobediència. 7 anys.

Advocacia de l’Estat: Delictes de 
malversació i desobediència. 7 anys.

n L’exconseller Santi Vila, que va 
abandonar el Govern de Puigde-
mont dies abans de la declaració 
d’independència, va dir davant 
del tribunal que “per defensar la 
Constitució he rebut pals a Cata-
lunya”. D’altra banda, va afirmar 
que era possible trobar una sortida 
dialogada però que no va ser pos-
sible per la “falta de confiança”.

«Per defensar la 
Constitució he             
rebut pals»

SIMEÓ MIQUEL
DES DEL CANYERET

ADVOCAT

PER A la crònica d’aquesta dar-
rera sessió havia anat seguint 
els informes de les defenses i 
havia pres nota dels principals 
punts que s’hi havien emfatit-
zat. Però quan es va donar la pa-
raula als acusats i vaig escoltar 
les seves intervencions, vaig ar-
raconar les meves notes perquè 
em vaig adonar que no servien 
per a res. El millor resum, l’únic 
colofó digne d’aquest simulacre 
de judici, era allò que ells deien 
i no pas els al·legats de les seves 
defenses.

Pràcticament tots els polítics 
encausats van saber trobar, en el 
seu al·legat final, el to just que el 
moment exigia. Van voler dei-
xar de banda les disquisicions 
jurídiques en què s’han vist en-
voltats, elevar-s’hi per sobre, i 
situar-se en el nivell del dilema 
polític, ètic i inclús històric que 
realment planteja el seu judici. 
Van tenir l’habilitat de deixar 
en un segon pla la sentència 
que s’hagi de dictar i de centrar 
l’atenció en allò que realment 
importa: la iniquitat de la se-
va situació personal i l’atemp-
tat que ha representat el judici 
contra els seus drets personals 
i contra els de tots els ciutadans 
de Catalunya.

Vaig sentir una emociona-
da admiració per aquests en-
causats, la major part privats 
de llibertat i tots sotmesos a la 
tensió d’un judici de més de qua-
tre mesos de durada, que han 
estat capaços de valorar amb 

fredor la seva situació, d’iden-
tificar què és el realment im-
portant i d’oferir-nos una nova 
mostra de fermesa i dignitat. 
Moltes vegades ens veiem obli-
gats, darrerament, a criticar els 
nostres polítics per actituds poc 
conseqüents o massa interessa-
des. Crec que és just i que pot 
ajudar a recuperar la nostra 
confiança en la democràcia, que 
reconeguem i agraïm l’actitud 
de persones com aquestes que, 
malgrat estar patint un sacrifici 
extraordinari per causa de la se-
va activitat política, no defallei-
xen ni en les seves conviccions 
ni en l’actitud.

Aquest darrer episodi tor-
na a col·locar el judici en el pla 
que realment li correspon i que 
molts hem estat denunciant des 
del seu començament. Es tracta 
d’un judici polític que busca el 
càstig i l’escarment com un mit-
jà per defensar allò que l’Estat 
percep com un atac a la seva 
identitat. Això és el que han 
dit ben alt gairebé tots els acu-
sats en aquestes declaracions 
finals. I també han deixat ben 
clar que la sentència que es dic-
ti, en cas de respondre a aquell 
designi inicial, no aconseguirà 
mai aquest propòsit i, a més, 
danyarà greument el sistema 
democràtic espanyol, com ja ho 
ha fet el judici. Com correspon 
en un judici polític, no ha estat 
el tribunal, han estat els encau-
sats els que han deixat el judici 
vist per a sentència.

Els acusats deixen el
judici vist per a sentència

breument

Europa rebutja pronunciar-se 
sobre la presó de Forcadell

n  El Tribunal Europeu de Drets 
Humans ha acordat inadmetre un 
recurs presentat per l’expresiden-
ta del Parlament Carme Forcadell 
contra el seu empresonament pre-
ventiu encara que no han transcen-
dit els motius de la decisió, tal com 
ocorre sempre que és adoptada per 
un únic magistrat.

Sense judici per organització 
criminal contra TV3

n La titular del jutjat d’instrucció 
número 13 de Barcelona va acor-
dar ahir no enviar a judici per orga-
nització criminal la trentena d’alts 
càrrecs del Govern processats pels 
preparatius de l’1-O. Entre ells Vi-
cent Sanchis, Saül Gordillo i Núria 
Llorach, màxims responsables de 
TV3 i Catalunya Ràdio.

Declaren tres bombers per 
insults a guàrdies civils

n Tres comandaments dels bom-
bers investigats per haver insultat 
presumptament a diversos guàrdi-
es civils l’endemà del referèndum 
a Girona van declarar ahir davant 
d’un jutge de la capital del Gironès.

L’Advocacia de l’Estat avala 
que Junqueras juri el càrrec

n L’Advocacia de l’Estat va informar 
ahir el Suprem a favor que permeti 
a Oriol Junqueras sortir de la presó 
per prometre el càrrec d’eurodipu-
tat. Així, es va oposar al criteri de 
la Fiscalia que va sol·licitar impedir 
la presa de possessió del republicà 
perquè no adquireixi la immunitat 
de parlamentari.

Puigdemont demana que es 
retiri l’ordre de detenció

n Carles Puigdemont i Toni Comín 
han presentat un escrit davant del 
Tribunal Suprem perquè revoqui 
l’ordre de detenció que pesa sobre 
ells en territori espanyol. Tots dos 
afirmen que gaudeixen d’immuni-
tat des del 26 de maig, quan es van 
convertir en eurodiputats electes.

Compareix per l’1-O          
l’alcalde de Móra la Nova

n Francesc Moliner, alcalde de Mó-
ra la Nova, va comparèixer ahir da-
vant de la jutge de Falset que inves-
tiga els fets ocorreguts en aquesta 
localitat durant el dia del referèn-
dum. En aquest sentit, no se li im-
puten delictes.

SEÑAL TRIBUNAL SUPREMO 

jant per qui és i no pel que ha 
fet”. Olga Arderiu va denun-
ciar que se l’hagi separat de la 
resta dels seus excompanys a 
la Mesa de la Cambra catalana, 
que en comptes de ser enjudici-
ats per rebel·lió respondran tan 
sols per un delicte de desobedi-
ència davant del TSJC, que no 
comporta pena de presó. Així, 
tota aquesta “rebel·lió postmo-
derna” que concep la Fiscalia 
–terme encunyat dimarts pel 
defensor de Quim Forn, Xavier 
Melero– “ha sustentat també 
una malversació postmoderna”, 
segons la seua companya de des-
patx, Judith Gené, advocada de 
l’exconsellera Meritxell Borràs. 
Gené es va centrar a negar el de-
licte de malversació que, segons 
va dir, no s’ha pogut provar, i 
va retreure el “biaix acusato-
ri” d’una Fiscalia que només té 
en compte “el que perjudica” i 
no els fets en global. A més, va 
aprofitar per demanar al tribu-
nal que no tingui en compte en 
la sentència les conclusions de 
Vox. La negativa de la malver-
sació la va tancar el lletrat de 
Bassa en relació amb l’ús dels 
col·legis l’1-O que, segons el seu 
parer, no implica desviació de 
fons perquè “els locals estaven 
exclosos del mercat” i “no es 
podien llogar”, per la qual cosa 
“el seu ús no va comportar un 
lucre cessant”. Joan Segarra, 
advocat de l’exconseller d’Em-
presa Santi Vila, va insistir, per 
la seua part, que el seu client va 
dimitir “frustrat” al no acon-
seguir una “solució dialogada” 
per declarar la independència i 
va destacar que en el govern de 
Carles Puigdemont no hi havia 
“consens”.

imatge general del judici 
durant el torn de paraula 
de Jordi turull.

vant” per al judici que Cuixart 
pugés a un cotxe danyat de la 
Guàrdia Civil i utilitzés “pa-
raules com des d’aquest altar 
majestuós” perquè no és delic-
te, i va indicar que la “defensa 
de la unitat d’Espanya” no pot 

“enterbolir” la protecció dels 
drets fonamentals. L’advocada 
de l’expresidenta del Parlament 
Carme Forcadell va anar més 
enllà a l’acusar la Fiscalia de 
“magnificar” la seua actuació 
i va opinar que “se l’està jut-
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