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Òmnium i l'ANC denuncien una
«vulneració del dret a un judici just»
al jutjat 13 per la fiança de 5,8 milions
La Caixa de Solidaritat demana que segueixin les donacions, i agraeix
"l'extraordinari esforç" dels ciutadans

Jaume Clotet i Joaquim Nin arribant a la Ciutat de la Justícia | ACN

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional catalana (ANC) i la Caixa de Solidaritat per als represaliats
independentistes han denunciat aquest dissabte una «vulneració del dret a un judici just» al jutjat
13, que processa 30 persones pels preparatius del referèndum de l'1-O, que encara manté 17
persones embargades, malgrat que la Caixa de Solidaritat ja ha dipositat els 5,8 milions d'euros
reclamats com a fiança.
En roda de premsa aquest dissabte, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, la presidenta de
l'ANC, Elisenda Paluzie, i la presidenta de l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat i
expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, i el vicepresident de l'entitat i també expresident
de la cambra Ernest Benach han coincidit a condemnar els fets, arribant a parlar de "guerra
bruta".
Benach ha ressaltat que, tot i haver-se dipositat els 5,8 milions, "hi ha 17 persones amb els
comptes embargats", i amb "propietats afectades", tot i haver dipositat els 5,8 milions exigits pel
jutjat 13. Benach ha confiat que la situació es normalitzarà en els propers dies, sense deixar de
denunciar els fets, a la vegada que ha demanat que "continuï aquest extraordinari exercici de
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solidaritat", en forma de donacions a la Caixa de Solidaritat. "No n'hi ha prou, hem de seguir", ha
afirmat, perquè "ens temem que la repressió no s'acaba".
"Cap persona quedarà sola, coneguda o no", ha afegit Mauri, recordant com la Caixa de Solidaritat
no només s'ocupa de les grans causes contra l'independentisme, sinó també de les menors, i de
qualsevol "fiança o multa" contra algú pel fet d'haver format part del moviment sobiranista.
Paluzie, per la seva banda, a més d'agrair també la solidaritat dels ciutadans, ha carregat
durament contra la justícia espanyola, i en particular contra el jutjat 13. Ha explicat que "els
mateixos fets s'estan jutjant en dos jutjats diferents", el propi 13 i el Suprem, i que un i l'altre fan
"estimacions diferents". "Per exactament els mateixos fets, el jutjat 13 reclama 5.8 milions, mentre
que ja hi ha 2,1 milions dipositats al Suprem, pels mateixos fets suposadament delictius", ha
denunciat.
El camí de la fiança
El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179995/sabem/jutjat/instruccio/13/deu/respostes/entendre/cau
sa/laberintica) ja té a mans des d'aquesta setmana la fiança de 5,8 milions d'euros que hauria de
posar fi a l'embargament de béns de 17 dels 30 processats en la causa pels preparatius del
referèndum de l'1-O. Uns diners que s'han aconseguit en una crida d'última hora per part de la
Caixa de Solidaritat que promouen diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i Òmnium Cultural.
De facto, els diners s'han aconseguit i s'han dipositat al jutjat, malgrat que encara no s'ha retirat
l'ordre d'embargament de béns que ja havia començat amb caràcter d'urgència, segons confirmen
alguns dels afectats a NacióDigital. I és que de moment la situació és positiva, però amb alguns
serrells econòmics.
Malgrat que aquesta setmana s'ha realitzat un important esforç per dipositar els 2,1 milions
d'euros que faltaven, la Caixa de Solidaritat no els ha aconseguit tots amb caràcter material: en
faltaven 700.000. Això ha obligat que tres dels 17 processats per malversació haguessin de posar
les seves vivendes com a aval d'aquesta quantitat, que s'espera poder cobrir durant els propers
dies.

Gràcies a l'esforç de tothom s'han aconseguit cobrir els 5.8 milions! Ara però, falten 700.000 euros
per tal de treure l'embargament dels béns immobles dels acusats! https://t.co/d2Eih4tvK3
(https://t.co/d2Eih4tvK3) #FreeTothom
(https://twitter.com/hashtag/FreeTothom?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/CMTT8oIzrO (https://t.co/CMTT8oIzrO)
? Crida Nacional? (@CridaNacional) 24 de maig de 2019
(https://twitter.com/CridaNacional/status/1131885057516425221?ref_src=twsrc%5Etfw)
La major part dels 2,1 milions d'euros es va poder aportar gràcies a donacions solidàries de gent
anònima, els partits independentistes i entitats, com ara l'Associació Catalana de Drets Civils,
formada pels familiars dels polítics empresonats i exiliats. Ara, però, l'objectiu de la Caixa de
Solidaritat continua per sufragar els 700.000 euros i retornar la plena potestat dels immobles
embargats a les persones processades per malversació.
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