
Els presos podrien estar de 
permís a l’arribar els indults
Un cop signats pel rei i publicats al BOE el Suprem 
farà la liquidacio de pena i n’ordenarà la llibertat
Barcelona
ACN
Els presos condemnats per l’1-O 
podrien estar de permís mentre 
es notifiquen a les seves respecti-
ves presons els indults concedits 
pel govern espanyol. Els ‘tem-
pos’ són difícils de calcular, però 
es podria donar la circumstància 
que el document amb la seva lli-
bertat definitiva arribi als centres 
penitenciaris quan els polítics si-
guin fora. Després haurien de tor-
nar a la presó només per signar 
la llibertat definitiva i recollir les 
seves pertinences.

El Consell de Ministres apro-
varà els indults aquest dimarts 
al matí. A continuació hauran de 
ser signats pel rei Felip VI i es pu-
blicaran al BOE, cosa que podria 
passar entre aquest dimarts al 
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Els últims alts càrrecs del Go-
vern Puigdemont citats a de-
clarar al jutjat d’instrucció nú-
mero 13 de Barcelona per l’1-O 
es van negar ahir a respondre 
cap pregunta de la magistrada 
o les acusacions. Estaven citats 
vuit responsables, com el di-
rector de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, l’exdelegat del Govern 
a Brussel·les Amadeu Altafaj, 
l’exsecretari de Comunicació 
Jaume Clotet, o l’ex-secretari 
general de Treball, Josep Gines-
ta, entre altres. Com la resta 
d’encausats en aquesta causa, 
estaven citats per aclarir aspec-
tes d’unes resolucions del Tri-
bunal Constitucional que hau-
rien desobeït i sobre les quals 
no se’ls havia preguntat. Els al-
tres processats tampoc van de-
clarar. A les portes de la Ciutat 
de la Justícia s’han concentrat 
per donar-los suport diversos 
diputats al Parlament d’ERC i 
JxCat, com la mateixa presiden-
ta, Laura Borràs o Albert Batet.

Alts càrrecs 
investigats 
per l’1-O no 
declaren

vespre o fins i tot dijous. Un cop 
publicats al BOE, el tribunal sen-
tenciador, en aquest cas el Su-

prem, ha de fer la liquidació de la 
pena, que significa certificar que 
no queda cap dia pendent per 

complir a presó. Acte seguit el TS 
enviarà al jutjat de vigilància pe-
nitenciària la interlocutòria que 
ordena l’excarceració dels con-
demnats, i el jutjat enviarà l’ordre 
a cada centre penitenciari. Això, 
segons càlculs de fonts peniten-
ciàries, i depenent del ritme del 
Suprem, podria passar entre di-
mecres i divendres. Serà alesho-
res quan els presos podran sortir 
de la presó definitivament. No 
obstant això, la majoria podrien 
estar fora de la presó per permi-
sos ordinaris o extraordinaris que 
ja tenien concedits prèviament. 
Tots surten el 23 o el 24 i torna-
ran a presó entre el 24 i el 27, se-
gons el cas. Si l’indult arriba a la 
presó quan tenen permís podran 
tornar a signar la liquidació i reco-
llir les seves pertinences.
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