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Un voluntari del 9-N es presenta a
la Policía Nacional i s'autoinculpa
"Ja està bé de simbolismes, hem de passar als fets", afirma Ignasi Vich, membre
de la junta del CCN | "Ara, que un jutge em digui si vaig fer res il·legal o no",
reclama

Ignasi Vich, realitzant la Gigaenquesta. Foto: @ignasivich

Nou del matí. Comissaria del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) d'Igualada (l'Anoia). El membre
del comitè executiu del Cercle Català de Negocis (CCN) Ignasi Vich https://twitter.com/ignasivich)
(
, gestor de mesa del 9-N, s'ha dirigit a un dels agents de la comissaria i ha dit que es volia
autoinculpar d'haver contribuït activament al procés participatiu. Els agents no han sabut ben bé
què fer. Després de consultar-ho amb el jutjat, la policia judicial li ha acabat prenent declaració.
"Ahir els diputats van fer una carta autoinculpant-se, sí... Els simbolismes estan molt bé, però hem
de passar als fets. Veus també que el fiscal es querella en base a unes lleis, que no sé quines
són... i he decidit aplicar-me-les com a ciutadà", explica a Nació Digital.
"Ara, que el jutge obri diligències i em digui si el que vaig fer és legal o il·legal. M'acusaran
d'alguna cosa o no? Si és que sí, ja em buscaré un advocat. Si és que no, ja serem al cap del
carrer!", explica. "Al país hem de començar a atrevir-nos", reclama. "El president se l'està jugant, i
està bé que els voluntaris s'hi impliquin", creu.
"Tinc la consciència tranquil·la", assegura Vich. I afegeix, a mode de petició: "Quanta més gent ho
faci, millor."
"Per què no ha anat als Mossos?"
A la declaració davant la policia espanyola, Vich hi ha fet constar el motiu pel qual es presentava a
comissaria: "Perquè es vol autoinculpar d'haver participat voluntàriament a la 'consulta sobre el
futur polític de Catalunya realitzada el passat 9 de novembre'" Tot seguit, l'acta recull: "Preguntat
perquè digui els presumptes delictes penals que creu haver vulnerat amb la seva actuació el 9 de
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novembre, diu: que desconeix les lleis per donar resposta al detall." I, tot seguit, encara hi
afegeix: "Preguntat perquè digui el motiu pel qual es persona davant del Cuerpo Nacional de
Policía i no davant del Cos dels Mossos d'Esquadra o davant del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la
localitat per formular la present declaració diu: perquè opina que la instància per fer-ho és
l'adequada, sense especificar el motiu."
La policia també ha preguntat a Vich si coneixia d'altres persones que "haguessin realitzat fets
similars, i en cas de ser afirmatiu, informar sobre qui eren si li fos requerit en seu judicial". Davant
d'aquesta pregunta, Vich ha respost que sí que en coneix i que sí que n'hauria d'informar, si fos
per imperatiu legal. "Si el meu advocat m'ho aconsellés, ho hauria de fer, però no disposo de les
dades de ningú, són coneguts de vista", exposa.

https://www.naciodigital.cat/noticia/78327/voluntari/9-n/es/presenta/policia/nacional/autoinculpa
Pàgina 2 de 3

Acta de l'autoinculpació d'Ignasi Vich davant la policia.
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