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VÍDEO «Les acusacions s'han vist
obligades a rebaixar el seus
objectius»
El catedràtic Josep Maria Tamarit diu que la Fiscalia intenta ara "fer veure que la
inacció dels agents catalans també pot ser un element de la rebel·lió"
Poc ha canviat en les últimes tres setmanes del judici de l'1-O. Tret d'un oasi de dos dies en què
vam poder escoltar els comissaris dels Mossos Ferran López i Joan Carles Molinero
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176867/divorci/amb/puigdemont/al/pols/amb/perez/cobos/relat
/dels/mossos/al/suprem) , la desfilada eterna de desenes d'agents dels cossos policials armats
han situat la causa al Suprem en una fase densa i monòtona -també previsible i esperada-. El
gran canvi de la setmana anterior a aquesta és que els policies que han testificat ja no són Guàrdia
Civils; ara és el torn de la Policia Nacional. Tant uns com els altres coincideixen en el seu
objectiu a batre: els Mossos d'Esquadra. Els agents acusen, en bloc, la policia catalana d'inacció i
passivitat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177267/inaccio/obstruccio/contravigilancia/acusacions/contraa
taquen/situen/mossos/al/punt/mira) . Aquest element, segons el catedràtic en Dret Penal Josep
Maria Tamarit, és una mostra que les acusacions "estan rebaixant els seus objectius".

En la novena entrega del consultori en directe de NacióDigital sobre el judici, Tamarit explica que
els Mossos estan al punt de mira de la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat perquè són una "peça clau" i
els "necessiten" pel relat de la rebel·lió. Amb la tesi de l'alçament armat desmuntada per la distància
entre l'equip de Trapero i el Govern, les acusacions proven ara altres vies per intentar demostrar
el caràcter rebel del moviment independentista. "Tot això, aquests tombs, demostren la feblesa de
la seva tesi", reflexiona l'expert.
"Ara intenten fer veure que la inacció dels agents catalans també pot ser un element de la rebel·lió,
com si els acusats comptessin amb la seva inoperància per portar-la a bon port", explica el
catedràtic en conversa amb els lectors al Facebook Live. Tamarit creu que les proves que s'han
posat fins ara sobre la taula "no permeten" a les acusacions fonamentar les seves peticions de
penes. "És difícil d'imaginar què pot aparèixer de nou per poder capgirar la dinàmica i imputar res
greu als acusats", remarca.
Altres temes sobre la taula
En la resta de consultori en directe, que es pot recuperar íntegre en el vídeo que encapçala
aquesta notícia, l'expert també analitza les darreres prohibicions de la Junta Electoral Central
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177402/allau/prohibicions/junta/electoral/inici/campanya) ,
reflexiona sobre com pot afectar la campanya electoral en el transcurs del judici i explica què
busca Vox quan pregunta insistentment per si, en les manifestacions que es van produir a
Catalunya durant la tardor del 2017, hi havia una veu cantant que "dirigia" la multitud.
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