
La titular del jutjat d’instrucció
número 13 va rebutjar ahir pro-
cessar per organització criminal
27 investigats per l’1-O, tal com
demanaven la Fiscalia i Vox. 

La petició afectava càrrecs del
Govern, de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i empresaris. També vo-
lia incloure la directora de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Da-
des, Àngels Barbarà, que no està
investigada en aquesta causa. 

A més de rebutjar això, la jutge
també aixeca el processament de
dos càrrecs de la Generalitat i d’un
empresari. La Fiscalia s’havia po-
sicionat en el mateix sentit. 

Es tracta de Meritxell Masó, lla-
vors secretària general del depar-
tament de Governació i ara de
Presidència; Montserrat Vidal, de
l’àrea de Processos Electorals i
Consultes Populars, i José María
Gispert, gerent d’Indugraff Offset
SA.

En el seu escrit, la jutgessa ar-
gumenta que no va incloure el de-
licte d’organització criminal en la
seva interlocutòria de processa-
ment perquè aquest tipus té com
a característiques l’agrupació de
més de dues persones per come-
tre delictes de forma estable, i
amb un repartiment de tasques
de manera concertada i coordina-
da. «No resulta de les actuacions
que es comptés amb la infraes-
tructura adequada per realitzar
un pla criminal ni que existís un
acord associatiu durador i no pu-
rament transitori», apunta.

De tota manera, també recorda

que aquest document de proces-
sament serveix per delimitar el
«marc fàctic per evitar que puguin
produir-se acusacions sorpre-
nents», però les acusacions poden
qualificar els fets com un delicte
d’organització criminal quan els
toqui posicionar-se després de la
instrucció.

Pel que fa a la petició de fiscalia
de processar Maria Àngels Barba-
rà, la jutgessa assenyala que l’Au-
toritat Catalana de Protecció de
Dades va rebre denúncies diver-
ses i es va posar en contacte amb
la Fiscalia i amb el jutjat número
13 al respecte, amb cinc peticions
diferents. Per tant, rebutja que es
pugui dir que no va actuar. 

En resposta als recursos pre-
sentats per diferents encausats, la

jutgessa apunta que en el seu es-
crit de processament va exposar
els indicis que existeixen contra
ells, «que són més que una mera
possibilitat», i recorda que en
aquest punt del procediment «no
s’exigeixen certeses absolutes ni
proves inequívoques i con-
cloents». «El fet que els recurrents
no es mostrin conformes amb les
consideracions fàctiques i jurídi-
ques no elimina els indicis que
van ser exposats», afegeix. 

Pel que fa a la fiança, el jutjat

número 13 «no se sent vinculat
per les decisions preses per altres
jutjats en procediments dife-
rents», és a dir, no accepta que la
fiança dipositada al Suprem ser-
veixi també per cobrir aquesta
causa. Aquella, diu, és «per asse-
gurar les responsabilitats pecu-
niàries d’altres persones en un al-
tre procediment». També apunta
que es tracta d’una fiança de ca-
ràcter solidari perquè sembla que
tots haurien actuat «conjunta-
ment i concertadament». 

La titular del jutjat número 13
també es refereix als correus apor-
tats per Saül Gordillo, director de
Catalunya Ràdio, en resposta a
comunicacions de Martí Patxot,
director comercial de la CCMA, i
de Núria Llorach, presidenta en
funcions, que li demanaven la
seva autorització per emetre la
publicitat de la Generalitat sobre
l’1-O. 

La jutgessa apunta que aquests
documents «no desvirtuen els in-
dicis racionals que Gordillo va po-
der cometre un delicte de deso-
bediència». 

Els correus, continua, posen de
manifest que el director de Cata-
lunya Ràdio «considera que no és
competència seva» pronunciar-se
sobre l’emissió d’aquests anuncis,
però «ho acaba autoritzant» quan
acaba dient que «no hi veu pro-
blema» o que «per desbloquejar
la situació, no té objecció dintre
de les seves competències». La
presentació d’aquests documents
«no anul·len els indicis racionals
contra Gordillo», insisteix la titu-
lar del jutjat número 13.
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Rebutgen processar per organització
criminal 27 investigats per l’1-O
El jutjat d’instrucció número 13 també aixeca el processament de dos càrrecs del Govern
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A l’esquerra, Vicent Sanchis, director de TV3, a la Ciutat de la Justícia

La número dos de JxCat a
l’Ajuntament de Barcelona, Elsa
Artadi, va opinar ahir que Artur
Mas «ha de jugar un rol» en la re-
flexió a l’espai polític que hi haurà
aquest estiu, però va evitar parlar
de candidats. «El president Mas té
una ascendència i és una figura
molt rellevant, sobretot al Partit
Demòcrata, i és evident que ha de
jugar un rol per orientar com fem
aquest procés d’endreça», va
apuntar, i va afegir que «una cosa
és que ell pugui ajudar a reflexio-
nar i l’altra és parlar de candidats». 

Artadi també va mostrar-se
convençuda que el Tribunal Su-
prem buscarà la manera de sus-
pendre Joaquim Forn com a regi-
dor de l’Ajuntament i va recordar
que el consistori no té prevista
aquesta opció. Després que Forn
digués que Mas s’havia d’implicar
en la reflexió de l’espai de JxCat i
del PDeCAT perquè podia «relli-
gar diferents sensibilitats», Artadi
hi va coincidir, i va constatar que
l’expresident «té ascendència so-
bre molts sectors, especialment
sobre el Partit Demòcrata».

Pel que fa a la situació de Joa-
quim Forn, va augurar que el Tri-
bunal Suprem buscarà la forma
de suspendre’l com a regidor, i va
recordar que a l’Ajuntament no
existeix en aquest procediment.
En tot cas, Artadi va avisar que
això «va en contra del que va votar
la gent». 

Pel que fa a les negociacions
per escollir el pròxim alcalde, Ar-
tadi va reivindicar que ERC és la
llista més votada, i va recordar a
Ada Colau que fa quatre anys deia
que era un «frau democràtic» que
es pogués pensar en un pacte per-
què ella no fos alcaldessa.
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Artadi creu que
Mas «ha de jugar
un rol» a JxCat
però evita parlar
de candidats

INVESTIGATS PER L’1-O La titular del jutjat d’instrucció número 13 va rebutjar ahir processar per organització
criminal 27 investigats per l’1-O, entre els quals hi havia càrrecs del Govern, tal com demanaven la Fiscalia i Vox

La Fiscalia i Vox van demanar
que els investigats al jutjat
número 13 fossin processats
per organització criminal

ARREU/CATALUNYA
Ximo Puig tornarà a ser president
de la Generalitat valenciana
 Ximo Puig repetirà com a president de la Generalitat
Valenciana després que el PSPV, Compromís i Unides Podem
hagin assolit un principi d’acord per reeditar el pacte del
Botànic. Els tres partits sumen 52 dels 99 escons de la
cambra. 

Píndoles

200 detinguts en una protesta
contra l’arrest de Golunov a Rússia 
Més de 200 persones van ser detingudes ahir en una
protesta a Moscou per reclamar un càstig contra els agents
de policia implicats en l’arrest del periodista Ivan Golunov.
Entre els arrestats hi ha Alexei Navalni, polític opositor a
Vladímir Putin.
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El president de Societat Civil
Catalana, Josep Ramon Bosch, va
anunciar que deixarà el lideratge
de l’entitat el pròxim 26 de juny,
dia en què se celebrarà la propera
assemblea de socis. Ho va fer sa-
ber ahir en una roda de premsa,
quan encara no s’han complert
cinc mesos de la seva tornada al
capdavant de l’organització.

Bosch va ser el primer president
de SCC i va mantenir-se en el càr-
rec fins al 2015, però la destitució
de José Rosiñol per presumptes
irregularitats comptables va fer
que repetís com a president al co-
mençament d’aquest any. Bosch
ja havia advertit que pretenia fer
un mandat breu. Bosch va expli-
car que s’han dut a terme dues au-
ditories que «han demostrat cla-

rament que no hi ha hagut mal-
versació ni irregularitats en la ges-
tió econòmica» de SCC. També va
posar en valor la seva voluntat
«d'aconseguir consensos més
amplis» i de dirigir-se «a tots els
catalans», a la qual ha atribuït un
increment de socis de gairebé el
doble, de 108 a 200. En aquest pe-
ríode, l’entitat ha aprovat un nou
pla estratègic que reivindica la

«pluralitat cultural i lingüística»
de Catalunya, que demana reco-
nèixer, i que Barcelona sigui «co-
capital d’Espanya».

D’altra banda, Bosch va adme-
tre que a les anteriors eleccions
municipals va votar ERC «perquè
l'alcaldable és el meu cosí», en re-
ferència a Xavier Codina, que ha
estat alcalde els darrers quatre
anys.
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El santpedorenc Josep Ramon Bosch abandona el
lideratge de SCC i diu haver votat ERC a les municipals

SCCE

Josep Ramon Bosch


