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El Suprem confirma la multa de
2.500 euros a Baños i Reguant per
negar-se a respondre Vox
Els exdiputats de la CUP van recórrer la sanció tot i que es ratificaven en la "decisió
col·lectiva"

Eulàlia Reguant i Antonio Baños a les escales del TSJC | ACN

El Tribunal Suprem ha confirmat la multa de 2.500 euros a l'exdiputada i regidora de la CUP
Eulàlia Reguant i a l'exdiputat Antonio Baños per negar-se a respondre a les preguntes de Vox
durant el judici per l'1-O
(https://www.naciodigital.cat/noticia/174513/suprem/multa/banos/reguant/amb/2500/euros/no/resp
ondre/vox) on van comparèixer en qualitat de testimonis.
L'alt tribunal espanyol ha pres la decisió després que els dos cupaires haguessin presentat un
recurs per confrontar la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que
llavors ja van advertir que es ratificaven en la "decisió col·lectiva" que van prendre i que
mantindrien "l'objecció de consciència fins al final i les últimes conseqüències."
Segons Reguant, amb aquesta sanció, el tribunal virava "encara més a la dreta" i normalitzava
Vox, "un partit feixista, masclista i xenòfob".
El Suprem no admet la negativa dels testimonis a respondre les preguntes d'una part processal
"en virtud de raons de discrepància ideològica". En aquest punt, l'alt tribunal recorda que l'acusació
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popular és "una part més", i que allò important no són les preguntes que es puguin efectuar des
d'una de les parts, sinó les explicacions que "ajudaran" el tribunal a "formar la seva convicció".
"No es pot legitimar un testimoni a privar el tribunal -i a més, eventualment, les defenses- de la
seva declaració per divergències ideològiques o polítiques", aclareix l'alt tribunal espanyol.
Contra aquesta resolució encara es pot presentar un recurs d'alçada. Per altra banda, el tribunal
insta Baños i Reguant a presentar-se al jutjat de guàrdia de Madrid per "depurar les eventuals
responsabilitat penals".
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