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Rigau rep la sentència del TSJC
acompanyada de diputats de JxSí,
CSQEP i la CUP
L'ex-consellera assegura que la decisió judicial "no és una pedra al camí sinó una
empenta en l'objectiu a aconseguir" | Mas també rep la notificació i reitera que
recorrerà la sentència fins arribar a instàncies europees

Irene Rigau, signant la recepció de la condemna del TSJC, amb el suport de diputats de JxSí, CSQEP i la
CUP | Europa Press

L'ex-consellera d'Ensenyament i diputada de JxSí Irene Rigau ha rebut aquest dimarts al migdia
la notificació de la sentència del TSJC pel judici del 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127100/dos/anys/inhabilitacio/mas/9-n?rlc=a1) . Un secretari
judicial li ha entregat als despatxos de la coalició independentista al Parlament i Rigau ha signat la
notificació en presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el president i la portaveu
parlamentaris de JxSí, Jordi Turull i Marta Rovira, i altres diputats del seu grup, i també els
anticapitalistes Eulàlia Reguant i Benet Salellas, i el diputat de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep
Nuet.
Rigau els ha agraït explícitament el suport i s'ha dirigit a la presidenta de la cambra: "Vam
començar a treballar perquè la gent parlés, vam fer molt de camí i això [la sentència] no és una
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pedra al camí sinó una empenta en l'objectiu a aconseguir", ha assegurat entre aplaudiments. La
notificació arriba l'endemà que es fes pública la decisió del tribunal, que també ha condemnat per
desobediència l'ex-president Artur Mas i l'ex-vicepresidenta Joana Ortega.

Artur Mas, signant la notificació del TSJC. Foto: Artur Mas

De fet, Mas ha signat també aquest dimarts la notificació de la sentència del 9-N i ha insistit que
recorrerà al tribunal d'Estrasbur
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127128/mas/recorrera/sentencia/9n/denuncia/estat/llei/no/igual/tothom) g. En una anotació en el seu compte d'Instagram, se'l veu
signant el document i afegeix: "Com vaig dir ahir, aquesta causa no acaba en l'Estat, sinó a
Estrasburg. Anirem fins al final".
En el cas d'Ortega, un secretari judicial ha anat a casa seva a primera hora, però en aquell
moment estava a la ràdio
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127178/ortega/admet/se/sent/esperonada/tornar/primera/linia/p
olitica) , motiu pel qual el seu fill ha hagut de recollir la notificació.
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