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La fiscalia acusa d’organització
criminal càrrecs del Govern, de
la CCMA i empresaris per l’1-O
La fiscalia ha enviat un
escrit a la titular del jutjat
d’instrucció número 13
demanant el processament
per organització criminal
de 27 dels investigats en
la causa de l’1-O, així com
la directora de l’Autoritat
Catalana de Protecció de
Dades, Àngels Barbarà.
Barcelona
ACN
La petició del ministeri públic
afecta càrrecs i excàrrecs del Govern com Antoni Molons i Joaquim Nin, la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) i empresaris
que estarien implicats en l’organització del referèndum. Aquestes 27 persones ja estaven investigades pel jutjat 13 per diferents
delictes, com ara malversació,
prevaricació o desobediència.
La fiscalia constata que de la
instrucció practicada fins al moment “s’infereix que l’actitud dels
processats ha estat conjunta i
coordinada”, i que davant de les
resolucions del TC “s’ha continuat
amb el full de ruta que tenien
marcat cadascú en l’àmbit de les
seves competències i responsabilitats”. Cita diferent jurisprudència del Suprem per concloure
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que hi ha un grup de persones
que “de forma concertada i permanent en el temps” van actuar
per aconseguir la independència
“per vies delictives”. És per això
que demana el processament per
organització criminal de tots els
encausats pel jutjat número 13
excepte: Meritxell Massó, secretària general dede Governació;
Montserrat Vidal, de l’àrea de
Processos Electorals i consultes
populars, i José María Gispert,
gerent d’Indugraf Offset S.A. De
fet, fiscalia creu que aquestes
tres persones no haurien de ser

processades per cap delicte.
PETICIONS PER PROCESSAR
El ministeri públic també reclama que es processi la responsable de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. Subratlla que
“des del moment que va tenir coneixement que per part de la Generalitat s’estava fent un ús indegut de dades censals per portar
a terme un referèndum il·legal,
hauria d’haver actuat en la seva
tasca inspectora i sancionadora”. Apunta que Barbarà va rebre
múltiples denúncies de ciutadans

L’advocacia titlla “d’impropi” que el TS
es molesti amb la defensa de Cuixart
El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig,
va qualificar de “desafortunat,
inadequat i impropi” que el Tribunal Suprem hagi mostrat un
“profund malestar” amb l’estratègia de defensa del president d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart. Puig va dir ahir que no
tindria “res a dir” si ho hagués
fet un cop acabat el judici, però
que fent-ho mentre encara està
en marxa comporta una “pressió afegida” que “coarta, limita
i restringeix el legítim dret de
defensa que tenen els advocats
en l’exercici de la seva professió”.
Puig va donar el suport i l’empara del Consell de l’Advocacia
als advocats de Cuixart, Marina
Roig, Benet Salellas i Àlex Solà,
que estan exercint el “dret de
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Marchena en ple judici

defensa” al TS. Puig creu que el
TS “té mitjans propis per procurar que el judici transcorri amb

la normalitat i respecte que
es deu”, però que “no pot fer
aquest tipus de declaracions”
si vol mantenir “la seva independència, imparcialitat o imatge davant de l’opinió pública”.
Fonts del tribunal van mostrar
dimarts un “profund malestar”
dels magistrats per l’estratègia
de defensa de Cuixart, especialment pel comportament d’advocats que havien estat cridats
com a testimonis, per l’actitud
que van mostrar tot i ser coneixdors de com funciona un judici.
Les fonts van qualificar el comportament “d’intolerable” i de
“provocació”. “El seu comportament frega els límits del codi
deontològic de l’advocacia”. Un
valoració que, segons diuen, és
unànime entre els 7 magistrats.

i va incomplir la seva obligació tot
i haver estat requerida pel TC.
Reclama processar per desobediència Amadeu Altafaj, exdirector de la delegació a Brussel·les; Jaume Clotet, director
de Comunicació; Antoni Molons,
ex-secretari general de Difusió i
Atenció Ciutadana; Josep Ginesta, actual secretari de Treball;
David Franco i David Palanques,
responsables de l’àrea TIC del
Departament de Treball; Albert
Royo, responsable del Diplocat;
Natàlia Garriga, directora de Serveis de la Secretaria de Vicepresidència; Rosa Maria Rodríguez,
directora general de servei de
T-Systems; Francesc Fàbregas, administrador del diari ‘El Vallenc’;
Josué Sallent, director d’Estratègia i Innovació del CTTI; Xavier
Puig, de l’àrea TIC del Departament d’Acció Exterior; Marta Garsaball, autoritzada en un compte
bancari a Brussel·les de la delegació del Govern, i Daniel Gimeno,
responsable del tractament del
fitxer del registre de participants
en consultes no referendàries. La
fiscalia creu que aquests persones van participar amb les seves
respectives actuacions en el “no
acatament d’allò disposat pel TC
independentment que fossin requerits de forma personal o no”.

Xavier Melero:”Els
polítics quedaran
lliures quan acabi
el judici de l’1-O”
L’advocat de l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, va pronosticar ahir que els
polítics empresonats quedaran
en llibertat quan acabi el judici al Tribunal Suprem. Segons
ell, ara mateix “l’únic argument
que queda és el risc de fugida en
ple judici; quan acabi el judici,
aquest argument desapareix” i
per això demanarà la seva llibertat, cosa que espera que el tribunal accepti. De fet, considera que
“l’error fonamental” del Suprem
és la presó preventiva. “Aquest
judici, sense presó preventiva, seria una altra cosa”, va assegurar.
El lletrat va dir que demanarà al
Suprem que Forn pugui assistir
a l’Ajuntament de Barcelona a la
presa de possessió com a regi-
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Un cap de la
Guàrdia Civil
admet que no
van avisar de
les càrregues

El cap de l’operatiu policial de
la Guàrdia Civil durant l’1-O
a l’Institut Quercus de Sant
Joan de Vilatorrada, al Bages,
va declarar ahir davant del Jutjat d’Instrucció número 2 de
Manresa, després que finalment l’Audiència de Barcelona
ordenés que se l’imputés per
investigar si hi va haver excés
policial. Segons va explicar l’advocat que defensa els votants
ferits, David Casellas, l’agent,
que només va respondre les
preguntes de la seva defensa i
de la fiscalia, va admetre que
els policies no van avisar als
concentrats que farien ús de la
força si no s’apartaven. A banda, l’agent també va explicar
que, dies abans de l’1-O, van
sondejar l’espai. Per tant, Casellas considera que “havien de
conèixer que el Quercus tenia
un altre accés a través del pati que hauria evitat l’actuació
policial”. Casellas confia en poder mantenir l’acusació contra
l’agent i que, finalment, sigui
jutjat. Segons l’advocat que
defensa una desena de ferits
allà, David Casellas, l’agent va
dir que no hi havia ni menors
ni gent gran concentrada al lloc
de l’incident. En canvi, segons
Casellas, les imatges demostren just el contrari.
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L’advocat de Joaquim Forn

dor. En canvi, veu “agosarat” que
Carles Puigdemont vagi a Madrid
a recollir l’acta d’eurodiputat. A
RAC1, Melero va dir que creu que
el judici ha anat bé per les defenses, i creu que la “millor sentència possible” seria una condemna
per desobediència greu al TC.

