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El sobiranisme torna al TSJC:
Corominas i Barrufet reben el
suport del Govern i el Parlament
El vicepresident primer del Parlament i la secretària quarta estan investigats per
un suposat delicte de desobediència, i han acudit al tribunal després que ho
fessin Forcadell i Simó

La comitiva que ha acompanyat Barrufet i Corominas al TSJC | Adrià Costa

El vicepresident primer del Parlament, Lluís Maria Corominas, i la secretària quarta, Ramona
Barrufet (JxSí), han comparegut el matí d'aquest divendres davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) com a investigats per un suposat delicte de desobediència perquè no van
paralitzar una resolució independentista al Parlament. Dilluns ja van declarar la presidenta de la
cambra, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130675/forcadell/avisa/parlament/no/es/doblegara/davant/volun
tat/censora/estat) .
Com el dilluns, els dos parlamentaris han rebut el suport de diputats i del Govern, encapçalat pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Les dues declaracions no han durat ni cinc
minuts, i només han respost dues preguntes dels seus advocats, amb les quals han ratificat la
declaració de Forcadell del dilluns i s'han limitat a defensar la seva inviolabilitat: "El Parlament de
Catalunya no pot venir aquí a declarar", han subratllat.
La portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que acudiran per donar suport "tantes vegades
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com calgui" als afectats pels processos judicials. "Estem patint un setge judicial ferotge", ha
mercat. Segons Munté, mostren la seva "indignació i a la vegada determinació absoluta" per seguir
impulsant el procés. "No farem cap pas enrere. Ens empara la democràcia", ha defensat.
Davant la visita prevista aquest mateix divendres a Barcelona del president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, Munté ha remarcat que el Govern vol dialogar, i ha promès: "L'oferta no caduca i
la formalitzarem". Puigdemont ja va afirmar aquest dijous que faria un nou intent per dialogar
amb Rajoy sobre el referèndum, i es trobaran aquesta tarda en la inauguració del saló de l'automòbil.
Des de les entitats sobiranistes, el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi
Sànchez, també ha remarcat que acudiran a donar suport "cada vegada que faci falta", i ha
destacat que pretenen que es reconegui "que aquest no és un problema que es resolgui els
tribunals sinó amb diàleg". Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, ha considerat que "aquest és un
despropòsit monumental", i ha recalcat que "ni un pas enrere davant la seva vergonya".
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