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Els observadors contraposen el
«rigor» dels testimonis de l'1-O al
relat dels policies espanyols
International Trial Watch també critica l'estratègia de les acusacions en els
interrogatoris als ciutadans que van participar en el referèndum

La sala segona del Suprem durant la primera sessió. | Pool EFE

La dotzena setmana del judici de l'1-O va estar marcada pels testimonis de les defenses, que
intenten compensar el relat de les desenes d'agents de la Guàrdia Civil i el cos de la Policia
Nacional que van desfilar pel Tribunal Suprem durant tot un mes. Amb la nova fase de la causa
contra els líders independentistes, en què declaren votants del referèndum i algunes figures
polítiques, els observadors internacionals constaten la gran diferència entre els relats de la
societat civil i els cossos armats de l'Estat.
En el seu informe setmanal, International Trial Watch contraposa el "rigor" i la "espontanietat" del
testimoni dels votants de l'1-O amb els "relats estereotipats" dels agents espanyols, que
"semblaven provenir d'un llibret après dels seus superiors jeràrquics". Els experts consideren que
els ciutadans estan aconseguint una sensació general de "credibilitat" i que s'està constant que els
policies no van avisar prèviament de les càrregues i que, en molts casos, els antidisturbis no va
mostrar les actes judicials.
Així mateix, des de la plataforma també critiquen l'estratègia en els interrogatoris de la Fiscalia i
l'Advocacia de l'Estat, que pregunten reiteradament als testimonis si coneixien, abans de sortir
de casa l'u d'octubre del 2017 per anar als col·legis electorals, que existien mandats del Tribunal
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Constitucional i el TSJC per impedir la celebració del referèndum.
Segons International Trial Watch, les acusacions pretenen situar els testimonis davant la
"disjuntiva" d'acatar una ordre judicial, quan la participació en una consulta o una mobilització "en
cap cas" és "il·lícita" penalment.
Llegeix la valoració íntegra d'International Trial Watch de la dotzena setmana de judici.
Valoració d'International Trial Watch de la dotzena setmana del judici de l'1-O.
(https://www.scribd.com/document/408827606/Valoracio-d-International-Trial-Watch-de-ladotzena-setmana-del-judici-de-l-1-O#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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