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El Suprem arxiva la querella
d'Òmnium contra Joan Carles I
La sala segona critica que l'entitat sobiranista només aporti informacions
periodístiques i apunta que per obrir una causa penal calen més arguments

Un grafiti de Joan Carles I a Barcelona | ACN

El Tribunal Suprem ha rebutjat i arxivat la querella d'Òmnium Cultural contra el rei emèrit Joan
Carles I per diversos delictes relacionats amb comissions il·legals, frau fiscal i tràfic d'influències.
La interlocutòria ha estat redactada pel magistrat Manuel Marchena, i remarca que les querelles
presentades per l'entitat sobiranista, el PCE, Izquierda Unida i el Foro de Abogados de
Izquierdas reprodueixen bàsicament el contingut d'informacions de premsa.
Per obrir una causa penal, diu la sala segona, "es necessita alguna cosa més, perquè
generalment una notícia per si sola no legitima per convertir el relat periodístic en un relat de fets"
que pugui acabar en un procediment penal. "Els judicis de valor de qui vol exercir l'acusació
popular no converteixen la notícia en delicte", sosté Marchena.
El veredicte del Suprem s'ha fet esperar més de mig any i ha anat en el sentit que reclamava la
Fiscalia, (https://www.naciodigital.cat/noticia/209483/fiscalia-demana-al-suprem-no-admeti-tramitquerella-omnium-contra-joan-carles) que ja va pronunciar-se en contra de la querella contra el
rei emèrit. La campanya d'Òmniumhttps://www.naciodigital.cat/noticia/205297/omnium-presenta(
querella-criminal-contra-rei-emerit) contra la monarquia es basava, entre altres coses, en
aquesta querella pels delictes de frau a la hisenda pública, tràfic d'influències i blanqueig de
capitals amb l'objectiu de "desemmascarar" els poders de l'Estat.
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El Suprem sosté que tampoc és motiu per obrir una causa a l'alt tribunal el fet que s'hagi reobert
el 2020 una investigació a l'Audiència Nacional sobre els fets denunciats en relació a Joan Carles I.
"No s'ha enviat a la sala segona cap escrit sobre la presumpta activitat delictiva del querellat",
remarca el tribunal. També descarta que el fet que la Fiscalia investigui el rei emèrit impliqui
necessàriament que el Suprem hagi d'obrir una causa penal contra ell. "De nou, la informació que
tenen els querellants és la que ha estat facilitada als mitjans", lamenta la sala segona.
Òmnium hi recorrerà
Òmnium ja ha dit que presentarà recurs a la decisió del Suprem d'arxivar la querella. Segons l'entitat,
es tracta d'una nova "maniobra" dels poders de l'Estat per "blindar la impunitat de la monarquia
espanyola". "Primer el PSOE va ajuda a fugir el rei i ara el Suprem es nega a investigar-ne la
corrupció", ha dit el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, que ha constat que "el règim es
protegeix". A través d'un comunicat, Òmnium considera "insuficients" els arguments presentats pel
Suprem i assegura que reforça la impunitat de la corona. Així mateix, critiquen que el Suprem eviti
el debat sobre la inviolabilitat de Joan Carles I i impedeixi que la ciutadania fiscalitzi la monarquia.
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