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L’1-O per
la policia
nacional:
pluja de cons,
tanques i cops
Els policies nacionals desplegats l’1 d’octubre a Barcelona
van assegurar ahir davant del TS
que van ser víctimes del llançament d’objectes de tot tipus i
van criticar l’actitud còmplice
dels Mossos d’Esquadra amb
els votants.El primer nacional
a declarar a tarda, el 105.992,
responsable dels equips que
van actuar al districte de Ciutat Vella de Barcelona, va explicar que la “tònica general a
les intervencions” era: “cues de
gent, formant una massa compacte impedint que poguéssim
entrar”, cops i insults.

Marchena no
decideix sobre
debats a presó
i torna la
pilota a la JEC
El president de la sala del Tribunal Suprem que està jutjant
els líders independentistes empresonats, Manuel Marchena,
s’ha declarat incompetent per
decidir sobre la possibilitat que
es pugui fer un debat electoral
a la presó tal com havia sol·licitat a la Junta Electoral Central
Jordi Sànchez, que és el cap de
llista per Barcelona de Junts
per Catalunya a les eleccions
al Congrés dels Diputats del 28
d’abril. Marchena, doncs, ha retornat a la Junta Electoral Central la decisió que aquesta havia enviat al Suprem.
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Ni rebel·lió ni sedició: el jutjat
13 processa 30 imputats i
deixa fora l’exjutge Santi Vidal
Se’ls acusa principalment de malversació,
desobediència i prevaricació pel referèndum
El jutjat d’instrucció número
13 de Barcelona ha acabat
la seva investigació sobre la
preparació del referèndum
del 2017. Ha trobat indicis
de diversos delictes, però,
no de rebel·lió ni sedició.
Barcelona
AGÈNCIES
Així la magistrada ha decidit processar 30 investigats pels delictes
de malversació, desobediència,
prevaricació o falsedat documental. Són, majoritàriament, càrrecs
intermedis del govern de Carles
Puigdemont, com ara l’exdirector
del Diplocat Albert Royo, l’ex-altcàrrec de la presidència Antoni
Molons, Joaquim Nin, ex-secretari general de Presidència, i Rosa
Vidal, interventora del govern.
En l’àmbit de les relacions exteriors, també es processa Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat
davant la Unió Europea; Aleix
Villatoro, ex-secretari general
del Departament d’Exteriors. Villatoro és a qui se li atribueixen
més delictes: malversació, desobediència, revelació de secrets i
prevaricació.
La jutge també processa per
un delicte de desobediència la
presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
Núria Llorach; el director de TV3,

Vicent Sanchis, el de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, i el director
de Comercial i Màrqueting de la
CCMA, Martí Patxot.
En total són 17 processats per
malversació, 17 per desobediència, 3 per revelació de secrets, 3
per falsedat documental i 4 per
prevaricació. Segons la jutgessa,
Alejandra Gil, que es va fer càrrec
de la investigació després de la
mort del jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, els processats són
part de l’organització del referèndum de l’1-O en els diferents
àmbits d’execució i que implica
diferents departaments de la Generalitat. Recull les actuacions
que s’haurien dut a terme de forma col·legida des que es va fer
la convocatòria del referèndum
per fer possible el referèndum l’1
d’octubre.
No hi és a la llista Santi Vidal,
jutge i exsenador d’Esquerra amb
qui va començar aquesta investigació, ni Carles Viver i Pi-Sunyer,
que va ser president del Consell
Assessor per a la Transició Nacional. Tampoc Josep Lluís Salvadó,
per ser aforat. En total s’ha aixecat la imputació a 15 persones.
Per als 17 processats per malversació, la jutge fixa en 5.803.068
euros la fiança solidària per responsabilitat civil, la quantitat suposadament gastada o compromesa amb el referèndum.

Lluís Trapero: “No he compartit ni
participat en el pla independentista”
L’excap dels Mossos d’Esquadra
Josep Lluís Trapero va al·legar ahir
davant l’Audiència Nacional que
no va compartir el “pla ideat” pel
Govern i el Parlament per a la independència, i que va romandre
“de manera inequívoca” al servei
de la justícia, desmarcant al cos
policial dels “designis secessionistes”. Així ho sosté Olga Tubau, advocada de Trapero, en l’escrit de
defensa, presentat davant l’AN,

on el més gran dels Mossos d’Esquadra està a l’espera de ser jutjat per un delicte de rebel·lió .
L’excap dels Mossos, que va
ser cessat arran de l’activació del
155 de la Constitució, nega que
l’operatiu de la policia catalana
davant l’1-O busqués “emmascarar una pretesa i dolosa inacció policial” perquè se celebrés
el referèndum i responsabilitza
del dispositiu al coronel Diego

Pérez dels Cobos, exalt càrrec del
Ministeri d’Interior designat per
coordinar-ho.
Segons l’escrit, Trapero, per a
qui la Fiscalia demana onze anys
de presó, “ha desenvolupat sempre la seva actuació professional
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 minis-

FOTO: EFE / Pere Aragonès i Quim Torra, ahir, a la reunió de Govern

Torra titlla d’”aberració democràtica”
el processament de 30 càrrecs més
El president de la Generalitat, Quim Torra, considera una
“aberració democràtica i preocupant” el processament de 30
càrrecs de la Generalitat i altres
persones per l’organització del
referèndum de l’1 d’octubre de
2017.
Així ho va voler remarcar
ahir, amb una breu declaració
institucional realitzada a la sala Torres Garcia del Palau de la

teri fiscal”. Ressalta que el gran
no ha “participat, no ha intervingut i no ha compartit el pla ideat
pel Govern de la Generalitat i al
Parlament per aconseguir la independència de Catalunya i la seva
proclamació com a Estat sobirà i
independent en forma de República “. Per provar-ho, la defensa
de Trapero esgrimeix dos escrits
que el major va enviar al president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el llavors fiscal superior
de Catalunya, José María Romero de Tejada, el dia en què es va
aprovar al Parlament “la constitució de la República catalana com
a estat independent i sobirà “.

Generalitat en què també ha
parlat d’”escalada en la persecució política” contra l’independentisme.
Esquerra Republicana de
Catalunya considera que la instrucció del jutjat número 13 sobre l’1-O “és una causa política,
té una motivació política”. Així
ho va defensar, en declaracions
als mitjans, Pere Aragonès, adjunt a la presidència del partit.

FOTO: EFE Lluís Trapero al judici de
l’1-O testificant com a testimoni

