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Els independentistes s’uneixen per
acompanyarTorra davant el TSJC
El president, disposat a “pagar el preu que faci falta” per no despenjar els llaços

TONI MUÑOZ
Barcelona

Els partits independentistes van
signar una treva enmig de la cam
panya electoral per tornar a exhi
bir unitat –tot i que sembla fugaç i
momentània– i acompanyar el
president de la Generalitat, Quim
Torra, que ahir va comparèixer
com a investigat per desobedièn
cia davant el Tribunal Superior de
Justícia deCatalunya (TSJC). A la
citació el van acompanyar conse
llers del seu Govern, encapçalats
pel vicepresident Pere Aragonès,
dirigents i diputats de JxCat,
d’ERCide laCUPiels lídersde les
entitats sobiranistes, Òmnium
Cultural i l’ANC.
Torraestavacitatperhaverdes

atès l’ordre de la Junta Electoral
Central (JEC)deretirarde la faça
na del Palau de la Generalitat els
llaços grocs i la pancarta a favor
delspresosdurantlaprecampanya
de les recents eleccions generals.
LaFiscaliaesvaquerellarcontrael
president perquè va considerar
que va desatendre el mandat de la
JEC de manera “conscient i deli
berada” i va substituir la pancarta
perunaaltrade semblant comuna
“maneraencoberta”dedesobeir.
Ahir Torra es vamostrar dispo

sat a “pagar el preuque faci falta” i
a assumir “totes les conseqüènci
es” per defensar la llibertat d’ex
pressió, mentre va acusar la JEC
d’“imparcialitat”. “No es pot obeir
unaordre injusta i il∙legal”, va sen
tenciar en una roda de premsa al
Palau de la Generalitat després de
la seva declaració judicial, en què
va denunciar una “maniobra polí
tica” per ferlo seure al banc dels
acusats.
La compareixença de Torra da

vantelTSJCvaservirperrebaixar
la tensió entre els socis indepen
dentistesJxCat iERC,quehanxo
cat els últimsdies a propòsit de les
estratègiesdefutur,ambunaespe
cial vehemència en la batalla elec

irritar profundament el tribunal,
que ho va considerar “un atac di
recte a la seva independència”.
Ahir, ambun seguicimenys abun
dant i ambun suport popularmolt
més escàs – que pel cap alt va reu
nir un centenar de persones–, el
president va recórrer els metres
que separen l’ArcdeTriomf fins al
PalaudeJustícia,alqualvaaccedir
amb seus advocatsGonzaloBoye i
Jaume AlonsoCuevillas. De la
passejadase’nvaabstenirelconse
ller d’Interior, Miquel Buch, que
no va voler enfurismar els jutges,
amb qui està en contacte perma
nent per organitzar el dispositiu
dels Mossos per frenar atacs als
jutjats.
Torra va invertir 40 minuts a

respondrea lescincpreguntesque
li va formular el fiscal superior de
Catalunya, Francisco Bañeres, da
vant la mirada del magistrat del

TSJC, Carlos Ramos. Conscient
delmoment en què té lloc aquesta
declaració,elmagistratvaimposar
la llei del silenci per a totes les
parts, a qui va prohibir difondre el
contingut de la declaració fins que
se celebrin les eleccions. Era una
manera de dir que no volia que
s’utilitzés de manera partidista la
declaració judicial del president
enplenacampanyaelectoral, ja fos
pel mateix Torra o per Vox, que
tornaaexercir l’acusaciópopular i
aquiTorraesvanegararespondre
“perdecènciademocràtica”.
Ladeclaraciódelpresidentvair

rompreenplenacampanyaperde
cisió del mateix Torra i de la seva
oficina. El TSJC, després d’accep
tarlaquerelladelaFiscalia,vapro
posar a Torra que triés la data que
li anavamésbéper anar adeclarar
o, si no era possible, queho fes des
del seu despatx atenent la prerro
gativa que té en virtut de la condi
ció de president de la Generalitat.
El cap de l’Executiu català va triar
assistirhi en persona i el 15 de
maig, enplenacampanya i quanes
complia el primer aniversari de la
seva investidura.c

Elmagistratprohibeix
alespartsdifondre
elcontingutdela
declaraciófinsdesprés
deleseleccions
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QuimTorra saludant ahir els seus seguidors abans d’entrar a declarar com a investigat al TSJC
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EL PROCÉS, AL BANC DELS ACUSATS

T. MUÑOZ Barcelona

La Fiscalia demana d’acusar alts
càrrecsdelGovern,empresaris i la
cúpula de TV3 i Catalunya Ràdio
d’un delicte d’organització crimi
nal per la seva participació en els
preparatius de l’1O, ambunes pe
nes que podrien arribar a ser de
8 anysdepresó.
El ministeri públic ha enviat un

escrit al jutjat d’instrucció 13 de
Barcelona –que investiga els pre
paratius del referèndum de l’1
d’octubre– per ampliar el ventall
dedelictesquecal atribuir alspro
cessats. En aquest cas, vol que
s’imputi el delicte d’organització
criminal a 28 dels 30 processats.
Fins ara, se’ls imputava desobedi

ència, prevaricació, revelació de
secrets,falsedatdocumentalimal
versaciódecabalspúblics, i aquest
últim era l’únic que comportava
penesdepresó.
L’escritelfirmentresfiscals,dos

d’ells d’Anticorrupció, i ha rebut
l’avalde la fiscal generalde l’Estat.
El moviment de la Fiscalia és sor
prenent, ja que arriba quan la in
vestigació estava a punt de con
cloure i després que la jutgessa
d’instrucció hagi citat els trenta
imputats per notificarlos que els
processa.
El delicte d’organització crimi

nalnohaviaestatmaisobrelataula
del fiscal i només l’acusació popu
larVox l’hadescarregat cap als di
rigents independentistes en la

causadelSuprem.L’argumentque
esgrimeixlaFiscaliaperferaquest
pas és que els alts càrrecs del Go
vern funcionaven com una orga
nització criminal, amb una “es
tructura jerarquitzada”, “reparti

ció de papers” i conjurats per
aconseguir “la finalitat delictiva”
que consistia en la celebració del
referèndum d’independència. Se
gons els fiscals, “aquest complex

de persones amb organigrama i
planificacióprèvia,proveïdesnor
malment amb mitjans adequats a
les finalitats delictives proposa
des, faqueresultimésdifícila l’Es
tat lluitar contra aquestes xarxes
perfectament estructurades, que
al seu torn, lògicament, fan opera
cionsdemésenvergadura”.
La investigació del jutjat d’ins

trucció 13 de Barcelona semblava
que estava a punt de tancarse i
que els processats serien enviats a
judici amb delictes greus però de
menys envergadura que la re
bel∙lió i la sedició que s’atribueix
als acusats del Suprempelsmatei
xos fets. Tot i això, la Fiscalia es
desmarca amb aquest escrit asse
gurant que “la investigació de cap
maneraha conclòs” i veunecessà
ria la pràctica de diverses diligèn
cies que permetin “delimitar els
fetspelsqualss’hadictatelproces
sament”.
Finsara,els17imputatspermal

versació de fons públics eren els

únicsque temienunapenadepre
só.Ara,amblapeticiód’organitza
ciócriminal, lespossibilitatsdeser
condemnats a una pena de presó
s’estén fins als 28 càrrecs que acu
mulen peticions per diversos de
lictes. Entre ells hi ha AntoniMo
lons,exsecretarideDifusió(arade
Comunicació); Joaquim Nin, se
cretari general de Presidència;
Jaume Clotet, director general de
Comunicació; Josep Ginesta, se
cretari deTreball; Francesc Sutri
as,directorgeneraldePatrimoni, i
Aleix Villatoro, exsecretari gene
raldelDepartamentd’Exteriors.
Dinsd’aquest engranatge laFis

calia també situa els encarregats
de difondre la propaganda del re
ferèndumenelsmitjans de comu
nicació públics catalans de laCor
poracióCatalanadeMitjansAudi
ovisuals (CCMA). Per això, també
acusa els directors deTV3, Vicent
Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, i la presidenta de la
CCMA,NúriaLlorach.c

LaFiscalia acusa 28 càrrecs delGovern
d’organització criminal per l’1O

AL JUTJAT NÚMERO 13

Elministeri públic vol
imputar per aquest
delicte els directius de
TV3 i Catalunya Ràdio

toralperBarcelona, en laqualElsa
Artadi acusa Ernest Maragall de
voler pactar amb Ada Colau. Ahir
les aigües van tornar al seucurs en
una escenificació que va voler
emular, sense arribar a aconse
guirho, la de les grans concentra
cions independentistes que es van
feralesportesdelPalaudeJustícia
cada vegada que un dirigent era
imputat i citat a declarar. Així va
passarambCarmeForcadellendi
verses ocasions, però el cim va te
nir lloc sobretot ambArturMas el
dia que va començar el judici pel
9N.Aquelldiaunes40.000perso
nes van acompanyar el president,
que va recórrer a peu el trajecte
des del Palaude laGeneralitat fins
a la seu del TSJC. La passejada va

JxCat es querella contra la JEC
]QuerelladeJxCatperpre
variaciócontradosvocalsde
laJuntaElectoralCentral
(JEC)designatsperPPiCs
–CarlosVidal iAndrésBetan
cor–per l’exclusiódeCarles
Puigdemont,ToniComín i
ClaraPonsatíde la llistaLliu
resperEuropa, revocada
despréspels tribunalsperquè
nohivanveurecausad’inele
gibilitat.Enunescrit signat
perGonzaloBoye,JxCat
justificaque l’acordde laJEC
vaser“dictatpelsdosquere

llatscontaminatsper lesse
vesrespectivesposicions
ideològiques ipolítiques”.A
més,argumentaqueels tres
exmembresdelGoverncatalà
“es troben indiscutiblement
inscritsal censelectoral” i
subratlla“l’evident faltad’im
parcialitatdelsquerellats,
ques’objectivaenopinionsen
xarxessocials i articlesen
premsa, sobre l’animadversió
contraPuigdemont ielsdesit
josd’anihilarlocomaadver
saripolític”. /SergiQuitian


