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Mas demana que Rajoy sigui
testimoni en el judici del 9-N
L'escrit de defensa de l'expresident i les exconselleres Joana Ortega i Irene
Rigau reclama que el líder del PP declari al TSJC | També demanen la
compareixença del ministre de Justícia Rafael Catalá i diversos polítics catalans

Artur Mas, abans de declarar al TSJC | Adrià Costa

La defensa de l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat en els seu escrit de defensa
que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, comparegui com a testimoni en el judici per
l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Com ha avançat El Periódico
(http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mas-propone-que-juicio-del-9-n-declara-rajoy5692840) , les defenses de l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau també
fan aquesta petició per tal que Rajoy hagi de declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). Els seus lletrats també han demanat la compareixença del ministre de Justícia,
Rafael Catalá.
Als dos dirigents de l'executiu espanyol demanats com a testimonis s'hi afegeixen diversos
polítics catalans: l'exportaveu del Govern i actual diputat del PDECat al Congrés, Francesc
Homs, -investigat pel Tribunal Suprem (TS) pel mateix assumpte-; l'expresidenta del Parlament
Núria de Gispert; el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Vives i Pi-Sunyer, i
l'exalcalde i actual regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias.
Com detalla el mateix diari, l'argument que les defenses han utilitzat contra l'acusació de Mas,
Ortega i Rigau és que el Govern va interrompre els preparatius del 9-N quan el Tribunal
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Constitucional (TC) el va suspendre el 4 de novembre de 2014. En aquest sentit, s'afegeix que el
fet de posar a disposició dels ciutadans els mitjans necessaris per dur a terme el procés
participatiu no significa organitzar un referèndum oficial desobeint una resolució judicial.
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