Política | Bernat Ferrer | Actualitzat el 09/04/2015 a les 16:15

Arxiven la causa judicial contra el
primer autoinculpat pel 9-N
Ignasi Vich va anar el 21 de novembre a una comissaria per notificar que havia
participat en la consulta | El sobreseïment marca un precedent per a la resta
d'autoinculpacions, assegura

Ignasi Vich, en una conferència a Costa Rica sobre el procés independentista. Foto: CCN

El membre del comitè executiu del Cercle Català de Negocis (CCN) Ignasi Vich va ser el primer
voluntari del 9-N que va decidir autoinculpar-se
(http://www.naciodigital.cat/noticia/78327/voluntari/9-n/es/presenta/policia/nacional/autoinculpa) ,
el 21 de novembre de l'any passat, per haver participat activament en l'organització del procés
participatiu, en tant que gestor de mesa. Aquest dijous 9 d'abril, passats cinc mesos exactes del
9-N, ha rebut una notificació del jutjat en què arxiven la seva autoinculpació, segons ha explicat a
Nació Digital. La decisió, entén, és un precedent per als centenars d'autoinculpacions
(http://www.naciodigital.cat/noticia/80038/cua/autoinculpar-se) que van tenir lloc uns dies més
tard.
"Aquest arxivament avala, des del punt de vista legal, la feina dels milers de voluntaris del 9-N",
creu Vich, així com el mateix procés participatiu en general. "Som col·laboradors necessaris de la
consulta, Mas no l'hauria pogut fer sense els voluntaris. Si ara la jutgessa arxiva aquesta causa,
també considera que no sóc autor de res punible", reflexiona. "Amb aquesta resolució, el jutjat
d'Igualada marca el camí per a d'altres autoinculpacions", sosté.
El 21 de novembre de l'any passat, Vich es va dirigir a la comissaria del Cuerpo Nacional de
Policía (CNP) d'Igualada (l'Anoia) i es va autoinculpar d'haver contribuït activament al procés
participatiu. Els agents no van saber ben bé què dir-li i, després de consultar-ho amb el jutjat, la
policia judicial li va acabar prenent declaració. "Veus que el fiscal es querella en base a unes lleis,
que no sé quines són... i vaig decidir aplicar-me-les com a ciutadà", explica. Ara, "després
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d'estudiar-ho, determinen que no s'ha provat que hi hagués res penal", destaca.
El sobreseïment, dictat de manera provisional, contempla un període de quinze dies perquè les
parts el puguin recórrer. Si després d'aquest lapse de temps ningú no ho recorre, l'arxivament de
la causa per haver fet possible el 9-N serà definitiva.

https://www.naciodigital.cat/noticia/85435/arxiven/causa/judicial/contra/primer/autoinculpat/9-n
Pàgina 2 de 2

