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La Fiscalia demana rebutjar la
recusació dels presos contra
Marchena
El ministeri públic considera la petició dels líders independentistes "és
extremadament escaça d'arguments"

Cartell de presos i exiliats | Albert Alemany

La Fiscalia ha demanat rebutjar la recusació dels presos polítics contra el magistrat del Suprem
Pablo Marchena. Segons el ministeri públic, l'escrit de recusació "és extremadament escàs
d'arguments". Marchena és el magistrat que presidirà el tribunal que jutjarà els dirigents
independentistes empresonats i era, fins fa una setmana, el candidat a presidir el Poder Judicial
després de l'acord entre PP i PSOE.
Segons la Fiscalia, l'escrit de recusació s'hauria de basar en la real existència d'un "interès directe
o indirecte en la causa" per part de Machena que, en aquest cas, no existeix. Els arguments per
demanar la recusació pivoten sobre el missatge de Whatsapp que va enviar el senador del PP
Ignacio Cosidó,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167090/portaveu/pp/al/senat/admet/missatge/sobre/tribunal/1o/no/afortunat) que va posar de manifest un acord previ a la renovació del Poder Judicial entre el
PSOE i el PP. L'escrit, però, no fa cap referència a la "conducta o disposició" del magistrat,
considera el ministeri públic i, per tant, diu, no hi ha cap evidència d'una connexió entre Marchena
i els partits polítics.
Per altra banda, el ministeri públic també recorda que el jutge "no ha mantingut relacions amb
les parts" que poguessin promoure un "previ posicionament sobre la qüestió i la imparcialitat". Els
https://www.naciodigital.cat/noticia/167661/fiscalia-demana-rebutjar-recusacio-dels-presos-contra-marchena
Pagina 1 de 2

dubtes sobre imparcialitat, doncs, sostenen els fiscals, "no poden basar-se en meres
impressions, sinó que requereixen d'una justificació objectiva". "El jutge ha de ser, i ha de semblar,
algú que no té respecte a la qüestió concreta sobre la qual ha de resoldre, i en quant a les
persones interessades en ella, cap idea preconcebuda, ni cap relació que pugui enterbolir la seva
imparcialitat", recorda la Fiscalia.
A més, el ministeri fiscal també argumenta que Marchena no ha realitzat "cap acció, expressió o
pronunciament" en l'àmbit públic o privat "que l'allunyi de la més absoluta imparcialita respecte
de l'objecte de procés", i que "no existeix, ni tan sols, constància i prova sobre la veracitat o
autenticitat" de les afirmacions que Cosidó va fer a través de Whatsapp: "Es tractava d'explicar,
en l'àmbit del partit polític, el context que havia justificat l'elecció anticipada dels membres del
CGPJ. En aquest context polític, sembla inspirar tranquil·litat als correligionaris i presentar el
pacte acordat com a favorable".
D'aquesta manera, apunten els fiscals, "la vinculació del jutge amb una idea política té,
únicament, un sentit epistemològic de reivindicar, com a legítima, la posició dels negociadors", és a
dir, del PP respecte dels seus militants.
Fiscalia sobre la recusació dels presos polítics contra Marchena
(https://www.scribd.com/document/394171768/Fiscalia-sobre-la-recusacio-dels-presos-politicscontra-Marchena#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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