
EL DESLLORIGADOR DE TOT PLEGAT
Des del Referèndum del primer d’octubre ja han passat dos anys i en breu 
sabrem la sentència als presos polítics, que ha de ser l’inici d’un canvi en la 
situació del moviment independentista, que es manté i creix malgrat la repressió.

Finalment, el Servei Jurídic a sou de la 
Corona emitirà el seu veredicte. Tal 
com ho esperàvem, d’un Judici Polític 
que no havia d’haver existit (fet per uns 
tribunals que no corresponien, integrat 
per juristes declaradament antiinde-
pendentistes i contraris al catalanis-
me) sortirà un nyap.

Però, compte!, que aquest nyap cas-
tiga cruelment a persones que ens han 
representat, i encara ens representen, 
que tenien el deure de fer possible el 
referèndum i de complir el mandat que 
va sorgir d’aquesta votació popular i 
democràtica.

Aquest judici va estar impregnat de 
trampes, irregularitats, parcialitats i 
agressions més o menys directes con-
tra els polítics que havíem elegit i hem 
tornat a elegir, unes quantes vegades, 
sense que s’hagi fet efectiva la nostra 
voluntat democràtica.

A banda que el judici no es va fer amb 

el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, al lloc natural, sinó que es va ce-
lebrar al TSJ d’Espanya, a Madrid, i que 
va significar que els acusats NO pogues-
sin expressar-se en la seva llengua, el 
català. A més han estat sotmesos a ses-
sions esgotadores que començaven de 
matinada,  amb el trasllat des de pre-
sons espanyoles, lluny dels seus fami-
liars i advocats. 

Recordem alguns dels moments del 
Judici de la Vergonya i les veus críti-
ques que van comportar:
	IRENE MONTERO, portaveu al 

Congrés del Grupo Confederal Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea: 
“El Gobierno de M. Rajoy nos ha lleva-
do a un juicio que no se debería haber 
producido si se hubiese sentado en una 
mesa de negociación”.
	El Tribunal Suprem ha celebrat 

avui la primera jornada del judici del 
procés, en la qual els advocats dels 

dotze líders independentistes catalans 
han criticat el procediment perquè 
«vulnera drets fonamentals» i perquè 
«busca treure de l’arena política» l’an-
tic Govern de la Generalitat.” 

L’advocada de Carme Forcadell, Olga 
Arderiu, ha acusat que “es fa un tracte 
discriminatori” a la seva clienta res-
pecte als altres membres de la Mesa 
per “qui és” i per les seves “conviccions 
polítiques”. “Se’ns està aplicant un dret 
penal d’autor”, ha assegurat, “ la con-
ducta de Forcadell i els fets són els ma-
teixos que els membres de la Mesa que 
seran jutjats al TSJC per desobediència, 
quan a l’expresidenta se la jutja per re-
bel·lió.” REGIÓ 7 /12 02 19
	L’advocat escocès Aamer Anwar –

defensor de Clara Ponsetí– critica l’ex-
clusió de testimonis i proves en el judici 
del procés. Europa es qüestiona si Es-
panya respecta la separació de poders 
arran del judici als líders independen-
tistes. “Espanya ho ha exposat ben clar: 
no volen negociar, no els interessa. 
Només volen dictar els seus termes. Ha 
quedat ben clar. A més, al sistema judi-
cial espanyol se l’acusa d’actuar de for-
ma política, sense separació de poders. 

EL JUDICI
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Això s’ha plantejat als tribunals euro-
peus, a Bèlgica mateix, a Alemanya. I 
també s’hauria plantejat a Escòcia si el 
govern espanyol no hagués retirat l’eu-
roordre.” Cat Informació, 10/02/2019
	L’expert alemany a l’1-O, l’advocat i 

exdiputat del PSD, Bernhard von Grün-
berg, que també va prestar testimoniat-
ge durant el judici, ha criticat que l’extre-
ma dreta sigui acusació en el procés. En 
declaracions a un mitjà alemany, va ex-
pressar que:”És increïble que en la justí-
cia espanyola pugui actuar com a acu-
sació i interrogar els testimonis un partit 
d’extrema dreta que ho està utilitzant 
per fer campanya política. També que tot 
s’estigui emetent per televisió.” Cat Infor-
mació, 27/03/2019
	El Cicac, Consejo de la Abogacía 

Catalana, ha emitido este miércoles un 
comunicado en que considera de “la-
mentable y un grave error” que el Tribu-
nal Supremo, que juzga el proceso inde-
pendentista en Cataluña, haya hecho 
públicas sus críticas a la estrategia de 
defensa de los letrados del presidente de 
Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tachan-
do ante los medios de intolerable el com-
portamiento de sus testigos. Benet Sale-
llas, Marina Roig y Àlex Solà son los 
abogados salpicados por la crítica, a 
quienes la Abogacía catalana ha envia-
do su apoyo. El Economista, 15/5/19
	Para BOB POP (Roberto Enri-

quez), escritor madrileño y crítico de 
televisión (Hoy por hoy, Late Motiv), 
conceptos como rebelión o sedición, 
además de anacrónicos “son un juego 
conceptual que, desgraciadamente, 

tiene consecuencias reales tales como 
la prisión preventiva de personas que 
han cometido supuestos delitos que 
son puras entelequias patrióticas”. 
	CAROLINA DEL OLMO, filósofa y 

escritora madrileña (¿Dónde está mi 
tribu?: Maternidad y crianza en una 
sociedad individualista, 2013) conside-
ra que “El juicio del procés está siendo 
un auténtico disparate” y apunta que 
“sería de risa” todo lo que está ocu-
rriendo “si no fuera tan trágico que 
nuestro estado de derecho funcione 
así”. En cuanto al hecho de que los lí-
deres independentistas estén en pri-
sión, del Olmo lo considera “claramen-
te desproporcionado”.
	El Grup de Treball contra la De-

tenció Arbitrària de les Nacions Uni-
des demana la posada en llibertat im-
mediata d’Oriol Junqueras, Jordi Sàn-
chez i Jordi Cuixart, en presó preventi-
va des de la tardor del 2017. L’informe 
de l’ONU esmentat diu:

1. “La privació de llibertat de Cuixart, 
Sànchez i Junqueras és arbitrària, en 
tant que contravé els articles 2, 9 i 11, 

així com els 18 i 21 de la Declaració 
Universal de Drets Humans, i els arti-
cles 3, 14, 19, 21, 22 i 25 del Pacte Inter-
nacional de Drets Civils i Polítics”.

2. “El Grup de Treball demana al go-
vern d’Espanya que adopti les mesures 
necessàries per arreglar la situació de 
Cuixart, Sànchez i Junqueras sense di-
lació, i posar-la en conformitat amb 
les normes internacionals pertinents, 
incloses les disposades en la Declara-
ció Universal i el Pacte”.

3. “El remei adequat seria posar 
Cuixart, Sànchez i Junqueras immedia-
tament en llibertat i concedir-los el 
dret efectiu d’aconseguit una indem-
nització i altres tipus de reparació”.

4. “S’insta el govern espanyol a 
portar a terme una investigació ex-
haustiva i independent de les circum-
stàncies entorn de la privació arbi-
trària de llibertat”. 

5. “El grup de treball demana al go-
vern espanyol que difongui la present 
opinió per tots els mitjans disponibles i 
el més àmpliament possible”. Nació 
Digital 28/05/2019

International Trial Watch ha presen-
tat l’informe final, ple d’exemples de 
vulneracions dels drets:

La dispersió de causes judicials 
entre l’Audiència Nacional, el jutjat 13, 
el TSJ de Catalunya i el Tribunal Su-
prem és un exemple de les vulnera-
cions de drets. 

En el seu informe final, apunten que 
això vulnera el dret a defensa. També 
han assenyalat la diferència de tracte 
del tribunal entre les acusacions i les 
defenses i els testimonis que propo-
sava cada part. I han posat com a 

exemple aquest comentari de Marche-
na quan l’advocat B. Salellas es va 
queixar de constants interrupcions.

Salellas: “No estoy preguntando so-
bre la sensación y percepcción de mie-
do... pero si la sala no me permite ha-
cer la pregunta, no haré más pregun-
tas.”

Resposta del Juez Marchena: “Co-
rrecto, mucho mejor. ¿El ministerio fis-
cal tiene alguna pregunta?

Una vintena d’organitzacions de tot 
l’estat i també d’altres països denun-
cien que el judici ha vulnerat tant 

INFORME FINAL 
Els observadors internacionals fan una crítica 
descarnada del judici del procés

Una vintena 
d’organitzacions de tot 
l’estat i també d’altres 
països denuncien que 
el judici ha vulnerat 

tant drets fonamentals 
com el dret a un 

procés just.
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Des de diverses fonts informen que la sentència del judici 
als presos i preses catalans es comunicarà pels volts del 12 
d’octubre i serà de gran transcendència per als encausats i 
per als exiliats, perquè es preveu que s’activaran les eu-
ro-ordres. Tot això es veu agreujat per la detenció per la 
Guardia Civil i empresonament preventiu de 7 membres 
dels CDR, acusats de terrorisme sense cap evidència ni pro-
va consistent, a més de les 1.200 persones més que estan 
encausades per qüestions relacionades amb el procés i a 
conseqüència de la repressió per la dita “Llei mordassa”.

Exercir la democràcia i respectar els Drets Humans no 
pot ser un delicte. Prohibir-ho, sí que ho és.

Qualsevol sentència serà injusta perquè obliga els tribu-
nals a resoldre una qüestió de caire polític que no els co-
rrespon. És l’estri que fa servir l’Estat per reprimir el desig 
democràtic de milions de ciutadans i, doncs, aquesta sen-
tència també és de gran transcendència per a la majoria de 
la població catalana que ha mantingut la flama des de tots 
els punts de la geografia, fent tota mena d’actes en suport 
dels presos i dels exiliats i persistint amb l’objectiu d’un fu-
tur lliure d’entrebancs.

LES CONSEQÜÈNCIES
No podem saber a hores d’ara què s’esdevindrà quan es 
conegui la temuda sentència previsiblement dura i exem-
plar, però es poden intuir algunes conseqüències:

Previsibles
 – La condemna a més anys de presó dels presos polítics.
 – La nova tramitació de les euro-ordres.
 – El perjudici personal i per a totes les famílies de presos, 

exiliats i encausats.
 – El rebuig i la reacció de la població.
 – La desestabilització de l’Estat.
 – La impossibilitat de governar Espanya.

Repressives
 – La repressió encara més dura de l’Estat.
 – L’Estat d’Excepció o l’aplicació de l’article 155. 

 – Les mentides sobre terrorisme com acusació per casti-
gar el moviment independentista...

Imprescindibles
 – La resposta contundent i unitària de la ciutadania de 

Catalunya.
 – L’assumpció de com actua la repressió de l’Estat.
 – La persistència pacífica i tossuda dels independentistes.
 – La constatació de l’actitud no violenta del moviment 

independentista.
 – El ridícul internacional de l’unionisme respecte al te-

rrorisme català.

Desitjables
 – L’amnistia a tots els encausats. 
 – El reconeixement de Catalunya com a nació.
 – El diàleg d’igual a igual.
 – El respecte mutu dels governants.
 – La independència.

drets fonamentals com el dret a un 
procés just.

D’una banda apunten que s’estan 
vulnerant drets com el de manifesta-
ció, reunió i expressió, perquè es retor-
cen els límits del Codi Penal i s’utilit-

zen els delictes de rebel·lió i sedició de 
manera clarament desproporcionada. 
La portaveu de la plataforma, Mercè 
Barceló, creu que és una prova clara 
de persecució: “ Quan les conductes 
encausades són alienes al Codi Penal i 
aquest ha de forçar-se per poder man-
tenir una acusació perquè recaigui una 
pena, hi ha un senyal inequívoc que el 
que es persegueix no són conductes 
criminals sinó idees polítiques 

Especialment flagrants són les vul-
neracions de drets en els casos de 
Sànchez, Cuixart i Forcadell. 

Pel que fa al procediment desta-
quen elements de parcialitat del tribu-

nal: diferències de tracte, interrup-
cions, ajornar els vídeos sense po-
der-los contrastar amb els testimonis.

Un altre dels portaveus, Iñaki Ri-
bera, ha expressat: “El que estem de-
nunciant és que Espanya s’ha convertit 
definitivament en un estat desobedient 
del dret internacional, dels drets hu-
mans. I quan l’ONU declara el caràcter 
arbitrari d’aquestes detencions, la des-
obediència en no posar en llibertat les 
persones i desqualificar de forma gro-
llera el grup de treball de les Nacions 
Unides, demostra definitivament que 
és un estat desobedient.”

RAC 1, 09-07-2019

LA SENTÈNCIA
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Durant l’estiu i durant el mes de setembre els mitjans han 
informat de les reunions dels partits sobiranistes i de di-
verses associacions per tal de trobar una resposta conjun-
ta a la sentència que, de bon començament, s’ha previst 
injusta per als presos i d’advertiment i/o escarment per a 
la ciutadania.

Les persones que han participat en el referèndum i que, 
conjuntament amb els presos i exiliats, han compartit l’ob-
jectiu de decidir el futur de Catalunya, decebuts de pertàn-

yer a un Estat en contra, essent econòmicament i política-
ment vigilats i amb les llibertats arrabassades, tenen dues 
opcions:

1. Obeir resignadament el mandat de l’Estat i ser engolit 
culturalment, econòmicament i nacionalment sense cap ca-
pacitat de decidir.

2. Desobeir pacíficament amb els milers de ciutadans 
que volen una societat justa, oberta, lliure i amb la mirada 
cap al futur.

LA RESPOSTA

LA TOSSUDERIA, LA PERSISTÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ  
SÓN IMPRESCINDIBLES A FI DE GUANYAR LA LLIBERTAT

LES TERRITORIALS DE L’EIXAMPLE AGRAEIXEN 

PROFUNDAMENT  LA COL·LABORACIÓ DEL

COMERÇ AMIC EN LA DIFUSIÓ DEL BUTLLETÍ

         Entrevista a Eva Granados: portaveu
                    parlamentària del PSD/PSOE:

-RAC1: “vostè condemna la violència policial del 1-O?”
   -Eva G: “Bé, encara no hi ha sentència contra els 
    cossos de seguretat”

-RAC1:  “I contra els CDR, hi ha sentència?
-Eva G: “Això és diferent”

“El govern espanyol
considera que l’Executiu

valencià s’ha de comunicar
en castellà amb el govern

català i balear”

L’Advocacia de l’Estat considera
que “la unitat de la llengua és
només un fet acadèmic que no

té aplicació a la llei.”


