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Personalitats que fa
tres anys encara no
lideraven grups i
entitats reflexionen
sobre l’1-O

Amb la cadira ja
vacant, Torra avisa:
“O monarquia
espanyola o
república catalana”

Què n’ha
quedat, del
referèndum
del 2017

Govern sense
president i ple
de comiat al
ParlamentNacional

POLÍTICA TRES ANYS DE L’1-O 

Impressió de targetes i cens de 
la població

Targetes censals de l’1-O:  
980.313 euros

Crida en web ‘Connecta’t al 
voluntariat’: 133.318 euros

Call Center al CTTI: 
1.201.654 euros64

Disseny web 
pactepelreferèndum.cat: 
3.050 euros

Llistes i cartells:  
12.500 euros

Valor  en l’ús dels centres 
de votació: 900.906 
euros

Traducció d’una web a l’anglès 
(32.670 euros)

Desplaçament  observadors/ 
visitants (225.117 euros)

Estudi  The Hague Centre for 
Strategic Studies (167.065 euros)

Campanya als mitjans de 
comunicació de civisme i de les 
vies del tren
Campanya pel vot exterior

Despeses imputades a 17 processats per 
malversació de fons

Els 10 altres processats 
Fiances reclamades pel jutjat d’instrucció 13 de Barcelona

4,3 milions
(augmenta a 5,8 

milions en sumar-li 
1/3 del total) 

Delicte
de falsedat
documental

Delicte de desobediència

Delicte de revelació de secrets

Marta Garsaball
Autoritzada en un compte 
bancari a Brussel·les el titular 
del qual era la Delegació del 
Govern de la Generalitat

Daniel Gimeno
Responsable del tractament del 
fitxer de dades del registre de 
participants en consultes no 
referendàries

Processat per revelació de 
secrets 

Frederic Udina 
Abelló
Director de l’Idescat

Processat per desobediència i 
revelació de secrets 

Vicent Sanchis 
Llàcer
Director de TV3

Processat per desobediència

Núria Llorach 
Boladeras
Vicepresidenta i 
administradora 
única de la CCMA

Processada per desobediència

Martí Patxot
Director corporatiu, 
comercial i de 
màrqueting de la 
CCMA

Processat per desobediència

Saül Gordillo 
Bernárdez
Director de 
Catalunya Ràdio

Processat per desobediència

Xavier Puig 
Responsable de l’àrea 
TIC del Dep. d’Acció 
Exterior, Relacions 
Institucionals i 
Transparència

Processat per  malversació 

David Franco 
Responsable de 
l’àrea TIC del Dep. de 
Treball, Afers Socials 
i Família

Processat per malversació

David Palanques 
Bonavia
Responsable de 
l’àrea TIC del Dep. de 
Treball, Afers Socials 
i Família

Processat per malversació

Josué Sallent
Director d’Estratègia 
i Innovació en el 
CTTI

Processat per malversació

Natàlia Garriga 
Directora de Serveis 
integrada a la 
secretaria general 
dependent de la 
vicepresidència 
d’Economia

Processada per malversació 

Rosa Maria 
Rodríguez Curto
Directora general de 
Servei de T-Systems

Processada per malversació 

Joaquim Nin 
Secretari general del 
Departament de 
Presidència de la 
Generalitat

Processat per malversació, 
desobediència i prevaricació

Antoni Molons 
Secretari de Difusió i 
Atenció Ciutadana 
del Departament de 
Presidència

Processat per  malversació i 
prevaricació

Rosa Vidal Planella
Interventora general 
de la Generalitat

Processada per malversació
 i falsedat documental

Josep Ginesta 
Vicente
Secretari general de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies

Processat per malversació 

Director general 
d’Unipost
Pablo Raventós

Processat per malversació i 
desobediència

Francesc Sutrias 
Director general de 
Patrimoni 
(Vicepresidència, 
Economia i Hisenda)

Processat per  malversació 

Albert Royo i 
Mariné
Ex-secretari general 
del Diplocat

Malversació i falsedat 
documental

Francesc Fàbregas 
Bonet
Administrador d’‘El 
Vallenc’

Malversació i desobediència

Jaume Clotet 
Director general de 
Comunicació del 
govern de la 
Generalitat

Processat per malversació 

Amadeu Altafaj 
Exdirector de la 
delegació del govern 
de la Generalitat a la 
UE

Malversació i prevaricació

Aleix Villatoro 
Secretari general del 
Departament d’Afers 
i Relacions 
Institucionals

Malversació i prevaricació

José María Gispert 
Giménez
Gerent d’Indugraf 
Offset SA

Processat per desobediència

Joan Manel Gómez 
Sanz
Cap de Riscos del 
Centre de Seguretat 
de la Informació del 
Consorci de l’Admin. 
Oberta de Catalunya

Processat per desobediència
Montserrat Vidal 
Roca
Àrea de Processos 
Electorals i Consultes 
Populars

Processada per desobediència

(pagat durant el 155 / inclòs al suprem)

(pagat / inclòs al suprem)

(pagat / inclòs al suprem)
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(estimat / inclòs al Suprem)

Diplocat  I Dep. d’Afers  
Exteriors: 392.182 euros5

Registre de catalans a 
l’exterior: 94.196 euros1

(inclòs a la causa del suprem)
Creat el 2014 i actualitzat per l’1-O

3

Publicitat de l’1-O: 602.649 
euros2

(no pagat / inclòs a la causa del suprem)

(no pagat / inclòs al suprem)

Falsedat documental

L’ofec econòmic,
arma de repressió
DINERS El jutjat de Barcelona que investiga l’1-O denega el retorn de la fiança de 5,8 milions d’euros a la Caixa de Solidaritat,
duplicada al Tribunal de Comptes, mentre el TSJC l’accepta per a Jové CAUSES Més de mig centenar de càrrecs públics i
alcaldes estan pendents de ser jutjats pel referèndum, xifra similar a la d’agents investigats per les càrregues policials als centres


