Política | | Actualitzat el 23/03/2018 a les 10:53

El Suprem processa per rebel·lió
tretze líders independentistes
Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell i els "Jordis", entre els processats per
Llarena pel delicte més greu | El jutge del Suprem no imputa finalment cap càrrec
a Mas, Pascal i Lloveras

Rull i Turull, abans d'entrar al Suprem | ACN

Processats per rebel·lió 13 líders independentistes. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha
fet pública ja la interlocutòria en la qual detalla que estan sent investigats per aquest delicte
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Jordi Turull, a més d'exconsellers, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart. La decisió s'ha comunicat a les parts aquest divendres al matí poc després
que transcendís que Marta Rovira marxava a l'exili.
La resta de processats per rebel·lió són Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni
Comín, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i la mateixa Rovira. A Meritxell Borràs, Lluís Puig,
Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret els imputa els delictes de malversació de diners públics i
desobediència.
En el cas de Puigdemont, Junqueras i els set consellers processats per rebel·lió, Llarena hi suma
els delictes de malversació. Als exmembres de la mesa del Parlament durant l'etapa de Forcadell
els processa, a més, per un delicte de desobediència. Entre ells hi ha Lluis María Corominas
(PDECat), Lluis Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat), i Joan Josep Nuet
(Catalunya en Comú). Per desobediència també estan acusades Mireia Boya, expresidenta del
grup parlamentari de la CUP, i a Anna Gabriel, exportaveu dels anticapitalistes i que està exiliada
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a Ginebra.
A més dels delictes pels quals estan processats, el jutge també ha fixat una fiança de
responsabilitat civil de 2,1 milions d'euros que hauran de pagar de forma solidària pels 14
exmembres del Govern de Puigdemont. Aquesta quantitat es deriva dels 1,6 milions que Llarena
considera que es van utilitzar per pagar el referèndum de l'1-O més les fiances imposades per
assegurar les responsabilitats pecuniàries. A banda, el jutge apunta la possibilitat que les
circumstàncies processals que ara s'inicien comportin "actuacions d'ocultació o fuga".
Finalment, el jutge Llarena no ha processat ni Artur Mas ni Marta Pascal ni Neus Lloveras.
L'origen del delicte
Per a Llarena, els fets pels quals es processen els líders independentistes es remunten al procés
iniciat fa sis anys, dins d'un "concert entre partits polítics i entitats sobiranistes" per avançar cap a
al independència. Posa el punt d'inici d'aquest el 19 de desembre del 2012, quan el llavors
candidat a la presidència Artur Mas va firmar l'Arcord per a la Transició Nacional i per Garantir la
Estabilitat del Govern de Catalunya. Aquest acord va acabar amb el seu nomenament com a
president.
El Llibre Blanc de la Transició Nacional és, segons el jutge, el punt de partida i el full de ruta per
avançar cap a la independència. Un llibre que contemplava "diferents procediments per a la creació
d'un nou Estat". De forma paral·lela, Llarena considera que el Govern va treballar amb altres
entitats sobiranistes -concretament l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independènciaper arribar a la finalitat secessionista.
Ja el 2015, prossegueix, i malgrat els avisos "d'inconstitucionalitat" a les actuacions del
Parlament, entre les quals la nul·litat dels decrets per a la celebració del referèndum, després del
nomenament de Carles Puigdemont, el Govern va continuar en la mateixa línia, fins al punt que,
el passat 1 d'octubre, diversos consellers van assumir la seva organització i responsabilitat. A
més, el jutge també precisa que l'objectiu de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra va ser el de
"boicotejar el compliment de l'ordre judicial per inacció", amb un desplegament de 7.000 agents
quan, en jornades electorals normals, aquests passen els 12.000.
Pel que fa al paper dels responsables d'Òmnium i l'ANC, va ser el "d'impulsar la major acceptació
social de les iniciatives secessionistes", així com "afavorir la creença pública" que la declaració
d'independència era "perfectament viable". D'aquesta manera, afirma en un extens auto de 69
pàgines, tenien la pretensió d'afavorir una "intensa mobilització ciutadana".
Una estratègia encara "latent"
Llarena fixa la despesa de la realització del referèndum a un total d'1,6 milions d'euros, i assegura
que l'estratègia independentista pot ser encara "latent", encara que es trobi puntualment
minvada. D'aquesta manera, considera que, seguint la directriu del Llibre Blanc -on es recull
l'estratègia desenvolupada pels partits-, hi ha un "disseny criminal" que encara pot seguir,
malgrat l'aplicació de l'article 155.
Així doncs, creu que aquest pot tornar-se a posar en marxa quan es recuperi el control de les
competències autonòmiques, ja que així mateix ho contemplava en un dels seus supòsits el Llibre
Blanc. En aquest cas, diu el jutge, s'indicava que la independència s'aconseguiria "tornant a la
desobediència permanent del marc constitucional i legal, i mantenint la mobilització ciutadana, que
acabaria forçant l'Estat a reconèixer la nova república".
La mobilització al carrer, el motiu del delicte de rebel·lió de Sànchez i Cuixart
En paral·lel al "pla del Govern", Llarena també recorda que els fets del dia 20 de setembre
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davant de la Conselleria d'Economia van reflectir un "acte violent" contra l'actuació de les forces
policials, on a banda de "destrossar vehicles" de policies, també es van "atacar béns personals".
Així, no es pot entendre que la concentració tingués un caràcter "exclusivament intimidatori", diu, ja
que l'ús de la força va ser similar a una situació o hi hagués "ostatges" i "trets a l'aire".
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