Política | V.R. | Actualitzat el 18/10/2021 a les 16:33

Juvillà (CUP) serà jutjat per
desobediència el 22 de novembre al
TSJC
El secretari tercer de la mesa del Parlament va negar la retirada dels llaços grocs
de la façana de la Paeria de Lleida

Pau Juvillà, al centre, en una roda de premsa d'arxiu | ACN

El diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, serà jutjat per
desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el pròxim 22 de novembre.
Juvillà s'enfronta a una pena d'inhabilitació després d'haver-se negat a retirar els llaços grocs de la
façana de la Paeria de Lleida malgrat l'ordre de la Junta Electoral Central.
El tribunal va desestimar el juliol la petició de nul·litat presentada per la defensa i ha designat
instructor de la causa el magistrat Fernando Lacaba, que serà l'encarregat d'ordenar l'obertura de
judici oral. Juvillà, que també és secretari de la mesa del Parlament, s'enfronta a una pena
d'inhabilitació.
La causa contra Juvillà s'instruïa fins ara en un jutjat ordinari de Lleida però quan va ser elegit
diputat es va convertir en aforat i, per tant, el procediment es va traslladar al TSJC.
La Fiscalia demana vuit mesos d'inhabilitació per no retirar els llaços grocs que la CUP tenia penjats al
despatx de la Paeria durant la campanya de les eleccions municipals de 2019. L'origen de tot
plegat és una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral.
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En un comunicat, la CUP considera que l'acció de Juvillà va tenir com a objectiu "reivindicar el
dret a la llibertat d'expressió". Des del partit anticapitalista segueixen reivindicant la desobediència
"com una eina de transformació". En aquest sentit, des de la CUP assumeixen l'acte de
desobediència que va exercir en Pau Juvillà "com un acte col·lectiu de desobediència en defensa
de la llibertat d'expressió i de rebuig a la repressió".
La sala civil i penal del TSJC serà l'encarregada de jutjar el diputat cupaire, que ha denunciat
diverses vegades que el seu cas és un més en el marc d'una causa general contra
l'independentisme. La mateixa sala ja va condemnar l'expresident Quim Torra per no retirar els
llaços grocs del Palau de la Generalitat.
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