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Qui és qui en el judici contra Torra?
El president es trobarà davant d'un tribunal presidit per Jesús María Barrientos,
màxima autoritat del TSJC, i s'enfrontarà a les peticions de la Fiscalia i l'acusació
popular de Vox

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, aquest dijous al Parlament de Catalunya | Isaac Meler

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'enfronta a una pena d'inhabilitació en el judici que
comença aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És el primer cop que
es jutja un president de la Generalitat en actiu.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/191094/prat/riba/torra/presidencia/perseguida) Se l'acusa de
desobediència per no haver retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat, incomplint així
l'ordre que la Junta Electoral Central (JEC) va donar abans dels comicis del 28-A.
Torra ja va dir fa unes setmanes que havia desobeït perquè complia el mandat de la ciutadania.
El judici es preveu ràpid i el tribunal vol tenir-lo enllestit aquest mateix dilluns. Repassem aquí qui
és qui en el judici contra el president:
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Quim Torra, el gran protagonista

Quim Torra rep la notificació del TSJC per retirar la pancarta de Palau Foto: Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà el gran protagonista de la jornada. Declararà a les
nou del matí acusat d'un delicte de desobediència per no haver retirat els llaços grocs del Palau de
la Generalitat. En la primera declaració de Torra en seu judicial, el president ja es va inculpar: "Sí,
vaig desobeir perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets
humans", va dir.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/183414/torra/inculpa/al/tsjc/pels/llacos/grocs/si/vaig/desobeir)
Abans de judici, doncs, queda clar que Torra assumeix totes les decisions sobre la qüestió i
insisteix que "l'última responsabilitat" és seva. El veredicte el pot dur a ser inhabilitat.
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Gonzalo Boye, l'advocat del president

Gonzalo Boye, entrevistat a NacióDigital. Foto: Adrià Costa

Gonzalo Boye serà l'advocat de Torra. En declaracions després de l'ordre de la JEC, el lletrat,
que també coordina la defensa dels dirigents independentistes a l'exili, va deixar clar que
l'objectiu de la causa era "criminalitzar l'activitat" del president amb l'objectiu d'"inhabilitar-lo" i
treure'l de la Generalitat. Abans del judici, l'equip de defensa del president va presentar diversos
escrits per recusar membres del tribunal denunciant la manca de parcialitat, però finalment no
s'han acceptat.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/186994/torra/recusa/president/tsjc/judici/dels/llacos/grocs)
Boye va deixat clar fa uns mesos en una entrevista a Europa Press que Torra no es va "obstinar"
a mantenir el llaç groc, sinó que la JEC li va ordenar fer coses que el president "no podia fer perquè
la llei no li permet". S'ha convertit en una estrella mediàtica en els últims temps.
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El tribunal, acusat de manca d'imparcialiat

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, en una imatge d'arxiu Foto: Isaac Meler

Jesús María Barrientos
És el president del TSJC i està ben familiaritzat amb el procés català i, especialment, amb el cas
dels llaços grocs. Fa unes setmanes va posicionar-se al costat de la Junta Electoral Central (JEC)
en contra d'aquests símbols en edificis públics. "Crec que la decisió de la JEC és tan òbvia que no
hauria de ser necessària, perquè és l'estat normal de les coses, els edificis públics no són espais
per als posicionaments ideològics", va dir Barrientos. Torra va recusar-lo al·legant que no era
imparcial per jutjar-lo.
Mercedes Armas
Tots aquells que hagin seguit de prop del judici de l'1-O coneixeran també Mercedes Armas. Ella
va ser l'encarregada d'ordenar als cossos i forces de seguretat de l'Estat que impedissin l'accés
als centres de votació el dia del referèndum. La seva resolució, i la interpretació que se'n va fer, va
ser un dels temes més recurrents al Tribunal Suprem entre els mesos de febrer i juny. Torra
també la va recusar perquè va participar en l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia, fet que
segons la defensa del president la inhabilita per jutjar-lo.
Joaquín Elías
Joaquín Elías pertany a l'Associació Professional de la Magistratura i també ha mostrat la seva
preocupació pels fets de la tardor del 2017 a Catalunya. Concretament, va aplaudir el setembre
passat l'aplicació de l'article 155 que va servir, en paraules del magistrat, "per restablir la
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normalitat institucional".

La Fiscalia demana la inhabilitació

María José Segarra, fiscal general de l'Estat, durant l'obertura de l'any judicial Foto: Europa Press

La Fiscalia es va querellar contra Torra els dies previs a les eleccions del 28-A perquè el
president no va retirar a temps els llaços grocs del balcó del Palau de la Generalitat. A parer del
ministeri públic, Torra va "desatendre conscientment i deliberada" el mandat de la JEC que
havia ordenat retirar aquest tipus de símbols dels edificis públics. El fiscal sol·licita un any i vuit
mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. L'encarregat de representar la Fiscalia serà
Francisco Bañeres, fiscal en cap de Catalunya i que, si vol, podrà interrogar Torra en català.
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Vox, de nou a l'escenari

Juan Cremades, un dels advocats de Vox

L'advocat d'extrema dreta Juan Cremades exercirà l'acusació popular que representa Vox en el
judici contra Torra. Ja va tenir veu en algunes sessions del judici de l'1-O, amb un perfil més
aviat baix. Vox reclama per al president de la Generalitat una pena d'inhabilitació de càrrec públic
de dos anys i una multa de 72.000 euros. Malgrat els intents perquè la formació ultra no pogués
exercir aquest paper, finalment el TSJC va acceptar que Cremades fos una de les parts a la
vista. Vox ha trobat en el procés una porta d'accés als mitjans i l'opinió pública, i s'ha
caracteritzat per l'allau de denúncies contra l'independentisme i pel seu paper -força testimonialcom a acusació popular en el judici del procés al Tribunal Suprem.
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El judici, pas a pas

Quim Torra, acompanyat dels seus advocats, abans d'entrar al TSJC Foto: ACN

El judici contra Quim Torra començarà a les nou del matí i el tribunal preveu tenir-lo enllestit el
mateix dilluns. El primer en declarar serà l'acusat, el president de la Generalitat. A partir de les deu
serà el torn dels testimonis, primer els de l'acusació i després els de la defensa. Passaran pel
TSJC una desena d'agents de la policia espanyola i el comissari del cos de Mossos d'Esquadra,
Miquel Esquius. A la tarda declararà el portaveu del grup parlamentari del Ciutadans, Carlos
Carrizosa, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Per tancar la vista,
compareixeran davant del tribunal l'exportaveu del Govern Elsa Artadi, el Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, abans que el judici quedi vist per a sentència.
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