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Llarena, a Boya: «Si vol, la
processo també per rebel·lió»
L'exdiputada de la CUP defensa que el veritable judici es farà a instàncies
internacionals i posa en dubte la imparcialitat del magistrat del Suprem | Borràs,
Mundó i Vila han refusat declarar davant el jutge i només han respost les
preguntes dels seus advocats

Mireia Boya a les portes del Tribunal Suprem | ACN

Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila i Mireia Boya han passat aquest dimarts al matí per
davant de Llarena, que els ha anunciat formalment els delictes pels quals els porta a judici. És el
pas definitiu per tancar la fase d'instrucció contra el procés català. Els exmembres del Govern han
refusat comparèixer davant el magistrat i només han respost les preguntes dels seus advocats.
Qui sí que s'ha adreçat al jutge instructor, tot i que no s'ha allargat massa, ha estat l'exdiputada de
la CUP.
Boya ha posat en dubte la imparcialitat de Llarena i li ha etzibat que, malgrat que no s'hagi
celebrat encara el judici, ja hi ha sentència dictada. La dirigent cupaire, que només està
processada per desobediència -que no comporta pena de presó-, ha defensat que el veritable
judici tindrà lloc a instàncies internacionals i ha denunciat la politització de la justícia espanyola.
L'exdiputada de la formació anticapitalista li ha exposat al magistrat de l'alt tribunal que no li
sembla just que Forcadell estigui processada per rebel·lió per haver permès un debat al Parlament
i a ella, en canvi, només se l'acusi de desobeir per haver-lo demanat. La resposta de Llarena ha
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estat categòrica i contundent: "si vol, la processo també a vostè per rebel·lió".
.@YeyaBoya (https://twitter.com/yeyaboya?ref_src=twsrc%5Etfw) a Llarena: ?La sentència ja
està escrita i el judici serà una pantomima política? https://t.co/qtQxYqqDa0
(https://t.co/qtQxYqqDa0) pic.twitter.com/ZmSvK5nBua (https://t.co/ZmSvK5nBua)
? btv notícies (@btvnoticies) 8 de maig de 2018
(https://twitter.com/btvnoticies/status/993810241631350786?ref_src=twsrc%5Etfw)

Silenci davant Llarena
A diferència dels consellers empresonats, que van comparèixer a l'abril, Borràs, Mundo i Vila han
optat per no dir res al jutge durant les declaracions indagatòries. Segons la interlocutòria del passat
23 de març, estan processats pels delictes de desobediència i malversació. A diferència d'altres
integrants del Govern de Carles Puigdemont, no estan processats per rebel·lió. Amb aquestes
declaracions Llarena ja haurà notificat tots els processaments, excepte a aquells que estan exiliats
a l'estranger.

En el moment de processar-los, Llarena va destacar dels tres exmembres de l'executiu català van
desatendre els requeriments del Tribunal Constitucional quan van aprovar la Llei del referèndum.
També considera que van autoritzar als diferents departaments "accions i contractacions
necessàries per a la celebració de l'1-O" i que van fer-ho usant fons públics.
Aquesta setmana també han recollit els seus processaments en mà els membres sobiranistes de
l'antiga mesa, que van negar desobediència en els seus actes al Parlament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/154284/exmembres/mesa/neguen/desobediencia/davant/llare
na) de Catalunya durant la proclamació d'independència. Ramona Barrufet, que també estava
citada, no va comparèixer per motius de salut i la seva declaració indagatòria ha quedat ajornada
fins al 21 de maig. Es farà per videoconferència des dels jutjats de Lleida.
Consellers en llibertat provisional
Cal recordar que Borràs i Mundó van estar un mes a la presó per ordre de la magistrada de
l'Audiència Nacional Carmen Lamela i van sortir en llibertat sota fiança el passat 4 de desembre.
La decisió la va prendre llavors el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena, un cop la causa
contra el Govern va passar de l'Audiència Nacional al Suprem. El jutge va fixar una fiança de
100.000 euros per a cadascun d'ells.
En el cas de l'exconseller Santi Vila, només va passar una nit a la presó al novembre mentre
abonava els 50.000 euros de fiança fixats, en aquell moment, per la magistrada de l'Audiència
Nacional Carmen Lamela. Des de llavors, tots tres estan en llibertat provisional. Boya també va
haver de declarar davant Llarena al febrer i el jutge la va deixar en llibertat sense mesures
cautelars.
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