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VÍDEO Homs s'enganxa amb el
fiscal i el president de la sala del
Suprem
L'ex-conseller de la Presidència declara aquest dilluns a Madrid acusat de
desobediència i prevaricació administrativa per organitza el 9-N
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=1FE2bZR7EFE
Primera enganxada entre Francesc Homs, el fiscal i el president de la sala, Manuel Marchena, en
el judici sobre el 9-N que s'està celebrant des de mig matí al Tribunal Suprem.
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/805/judici/al/9-n) En un moment en què l'ex-conseller de
la Presidència estava esplaiant-se en una resposta sobre com es van ubicar els periodistes que
venien a cobrir el procés participatiu, el fiscal l'ha aturat i l'hi ha fet una altra pregunta. La
interrupció no ha agradat a Homs que li ha demanat si no li interessaven les seves explicacions i
ha recordat que a casa seu li havien ensenyat a respectar el torn de les altres persones que
estaven parlant.
La tensió ha obligat a intervenir el president de la sala, que ha apuntat que la ?pertinència i
impertinència? de les preguntes del fiscal les decideix ell i ha explicat a Homs que podia explicar
tot el que volgués: ?Sense cap dubte, vostè podrà dir tot allò que cregui convenient per la seva
defensa, i si el fiscal fa una altra pregunta quan vostè no ha acabat vostè li fa saber?. El
president, en un to seriós, li ha recordat a Homs que no estava ?a casa? seu.
L'actual portaveu del PDECat al Congrés ha continuat la discussió i ha dit que no es tractava de
?pertinència i impertinència? sinó de ?comportament?.

El judici contra Homs pel 9-N, dia a dia

La declaració de Francesc Homs al Suprem com a acusat obrirà el segon judici al 9-N el dilluns 27
de febrer a les 10 del matí. Està previst que la seva intervenció s'allargui tot el matí. Després d'ell
començaran a declarar els testimonis citats per les diferents parts al judici entre els quals no hi ha
el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, malgrat que la defensa del diputat del PDECat
ho va demanar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/124681/homs/demana/rajoy/catala/president/tc/testifiquin/9-n) .
Aquesta és la llista definitiva que el TS va acceptar:
- 27 de febrer a partir de les 16.00 h.: Bernat Rigau, Jose M. Descó, Josefa Martín, Jordi Escalé,
Felip Puig, Daniel Ramón Martinez de Obregón i Joan Codol.
- 28 de febrer a partir de les 10.00 h.: Isabel Vidal, Fátima Soro, Pere Camprubí, Carles Fabró,
Mònica Osacar, Ignasi Genovés, Marta Coll, Federico Undina i Jordi Vilajoana.
- 28 de febrer a partir de les 16.00 h.: Miquel Buch, Carles Viver i Pi-Sunyer, Josep Martí, Albert
Lamarca, Artur Mas.
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El judici acabarà l'1 de març amb la pràctica de la prova pericial a càrrec d'agents de la Guàrdia Civil.
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