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La president del Parla-
ment de Catalunya, Laura
Borràs, es va personar ahir
a la tarda a les portes de la
Ciutat de la Justícia de

Barcelona per donar su-
port als últims vuit alts
càrrecs del govern de Puig-
demont, processats per
l’organització de l’1-O.

Borràs i una comitiva de
diputats i polítics de Junts
i ERC ja es van aplegar la

setmana passada a les por-
tes dels jutjats per donar
suport a l’actual consellera
de Cultura, Natàlia Garri-
ga, i a altres processats pel
jutjat d’instrucció 13 de
Barcelona. En total són 27
càrrecs i empresaris que

seran jutjats a l’Audiència
de Barcelona per haver or-
ganitzat el referèndum. La
citació judicial va ser qua-
tre hores després que el
president Sánchez anun-
ciés que indultarà els seus
caps: els nou presos polí-
tics.

Els últims alts càrrecs
del govern citats a declarar
al jutjat es van negar a res-
pondre a cap pregunta de
la magistrada o a les acusa-
cions referents a tres noti-
ficacions del Tribunal
Constitucional tal com
van fer els anteriors. Esta-
ven citats vuit responsa-
bles, com ara el director de
Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo; l’exdelegat del go-
vern a Brussel·les Amadeu
Altafaj; l’exsecretari de Co-
municació Jaume Clotet, o
l’ex-secretari general de
Treball Josep Ginesta, en-
tre d’altres. A més de la
presidenta Borràs, a les
portes de la ciutat judicial
es van concentrar per do-
nar-los suport diversos di-
putats d’ERC i JxCat, com
ara Albert Batet, Joan Ca-
nadell, Elsa Artadi, Damià
Calvet, Alba Vergés i Cha-
kir el Homrani. ■
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Jaume Clotet és aplaudit en tornar a anar al jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, ahir ■ ACN

La Guàrdia Civil sosté que
l’exconseller d’ERC Xavier
Vendrell era “un dels orga-
nitzadors del Tsunami De-
mocràtic” i de les mobilit-
zacions que es van fer con-
tra la sentència del Su-
prem als líders indepen-
dentistes el 2019. L’a-
firmació s’inclou en un
nou informe, sol·licitat pel
titular del jutjat d’instruc-
ció 1, Joaquín Aguirre,
perquè es derivi tot el rela-
cionat amb aquesta plata-
forma anònima i imputa-
ble a set investigats en el
cas Volhov, cap al jutge de
l’Audiencia Nacional Ma-

nuel García-Castellón, que
ja investiga el Tsunami de
manera secreta.

“Jo també em pensava
que era impossible mun-
tar un escenari al mig de
l’autopista i el vam mun-
tar”, és la frase inculpatò-
ria que s’atribueix a Ven-
drell, i també l’acció al
Camp Nou. Vendrell man-
té converses amb el també
investigat i empresari
Oriol Soler, el qual li asse-
gura que “està a les seves
ordres”. De Vendrell tam-
bé es detalla que amb un al-
tre interlocutor “és parti-
dari de la taula de diàleg”
amb el govern espanyol. I
s’inculpa l’exlíder de CDC
David Madí, del qual s’afir-
ma que diu: “La setmana
vinent posarem el país pels
aires” per la sentència. A
tots dos se’ls va posar un
aparell d’àudio i de geolo-
calització als cotxes. ■

M. Piulachs
BARCELONA

a La Guàrdia Civil
detalla converses de
l’excap d’ERC i de
Madí per a l’Audiència

Vendrell “admet” que
va muntar l’escenari
a l’AP-7 del Tsunami


