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Munté troba «inassumible» que es
condemnin dirigents per defensar
idees democràtiques
La portaveu del Govern, després de la sentència contra Homs pel 9-N, assegura
que "qualsevol pena" els hagués semblat "injusta" | Ciutadans i PP celebren la
condemna "exemplar" i que el Suprem constati que la jornada de participació era
"il·legal"
El Tribunal Suprem ha condemnat Francesc Homs a un any i un mes d'inhabilitació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127311/suprem/inhabilita/francesc/homs/any/mes/9-n) per la
jornada de participació del 9-N i el Govern ho considera "inassumible". Així ho ha expressat des
dels passadissos del Parlament la consellera de la Presidència, Neus Munté, minuts després de
fer-se pública la sentència. "Trobem injust que es condemnin persones per defensar idees
democràtiques", ha ressaltat Munté, que ha emmarcat la decisió dins la "judicialització extrema" que
està promovent l'Estat per frenar el procés.
Preguntada per la poca durada de la condemna, sempre tenint en compte les penes que
demanava la Fiscalia -de fins a nou anys per desobediència i prevaricació-, la consellera ha
destacat que "qualsevol condemna seria injusta".
L'oposició celebra que "ningú" estigui "per sobre de la llei"
Lluny de les tesis de Munté, el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha
celebrat que la sentència constata que "ningú està per sobre de la llei" i que s'ha demostrat que
el 9-N era "il·legal". El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, per la seva banda, ha
afirmat que la condemna és "exemplar" i ha reivindicat que "l'estat de dret està posant al seu lloc
aquells que el 9-N van considerar que podien fer el que els venia en gana". De fet, Albiol no s'ha
estat d'enviar Homs "al racó de pensar" i ha afegit que la seva inhabilitació és un "avís per a
navegants". De fet, al seu judici, els diputats que han votat a favor del referèndum als
pressupostos "són clars candidats a seguir el mateix camí" que Homs, Artur Mas, Joana Ortega i
Irene Rigau.
Una inhabilitació amb ressò estatal
La inhabilitació d'Homs també ha irromput al Congrés. La diputada del PSC Meritxell Batet ha
assegurat que respecta la sentència però ha advertit que el "problema polític de fons", en
referència a l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol, continua "vigent" i "intacte". En
declaracions als mitjans, Batet ha dit que espera que "tothom mostri respecte a les resolucions
judicials" i ha emplaçat als governs espanyol i català a assumir la seva "responsabilitat política" i "es
posin a dialogar i buscar consensos el més aviat possible".
El líder de Podem, Pablo Iglesias, per la seva banda, ha considerat "greu" la condemna d'Homs
pel simple fet d'haver "posat urnes". Ha afegit que als dirigents de CDC "potser se'ls ha de jutjar
pel cas del 3% i pels casos de corrupció" però no per facilitar una votació.
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