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El signe de la campanya del 21-D,
en mans del Tribunal Suprem
El magistrat Pablo Llarena revela a partir de dilluns a les 9 del matí si posa en
llibertat els consellers i els "Jordis"

Els consellers entrant a l'Audiència Nacional | ACN

El Tribunal Suprem (TS) determina aquest dilluns al matí si l'independentisme ha de concórrer a
les eleccions del 21 de desembre amb presos polítics o amb els seus líders en llibertat provisional.
El magistrat instructor Pablo Llarena comunicarà entre les 9 i les 10 del matí si posa en llibertat els
consellers cessats pel 155 i els presidents d'Òmnium i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a qui va
escoltar divendres passat.
Els consellers i els "Jordis" van declarar
(https://www.naciodigital.cat/noticia/143749/jutge/suprem/no/decidira/fins/dilluns/si/excarcera/cons
ellers/jordis) que acceptaven la intervenció de l'autogovern, malgrat discrepàncies jurídiques i
polítiques, i que actuarien dins del marge que ofereix la Constitució espanyola. En els seus
recursos davant la justícia, els seus lletrats defensors també han defensat en diverses ocasions
la necessitat de sortir de la presó per concórrer a les eleccions en igualtat de condicions que la
resta dels candidats.
Oriol Junqueras i Raül Romeva son els que es van desmarcar més de la resta de presos i no van
respondre les preguntes de la Fiscalia. Caldrà veure com valora aquesta diferència el magistrat. El
ministeri públic, però, va demanar mantenir la presó per a tots.
La Fiscalia va considera que "la fórmula d'acatament de l'article 155" no ha suposat "el
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reconeixement de cap canvi". "En les expressions referides a la Constitució com a amplia i flexible
no s'ha pogut inferir cap indici de sotmetiment a la legalitat vigent", va indicar el ministeri públic
en un comunicat.
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