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Carme Forcadell, en llibertat
després de pagar 150.000 euros
La presidenta del Parlament, que ha hagut de passar una nit a la presó d'Alcalá
Meco, ha abandonat el centre penitenciari amb el cotxe oficial i sense fer
declaracions

Forcadell marxant de la presó d'Alcalá Meco amb el cotxe oficial. Foto: 324

Carme Forcadell ja està en llibertat. La presidenta del Parlament ha pogut sortir de la presó
d'Alcalá Mecó, on hi ha passat una nit, després que la seva defensa hagi abonat la fiança de
150.000 euros requerida pel Tribunal Suprem. Forcadell ha marxat del centre penitenciari amb el
cotxe oficial poc després de les 2 del migdia i sense fer declaracions.
El jutge, tanmateix, l'obliga a comparèixer setmanalment al TSJC, a entregar el passaport i no
sortir del territori de l'estat espanyol i a acudir al Suprem cada vegada que li sigui requerit. En cas
contrari, se li dictaria ordre d'ingrés a presó.
Auto Llibertat Carme Forcadell (https://www.scribd.com/document/364046399/Auto-LlibertatCarme-Forcadell#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

L'advocat ha iniciat a primera hora del matí els tràmits per ingressar els diners, que surten de la
caixa de solidaritat de l'ANC
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142403/caixa/solidaritat/anc/cobrira/fiances/dels/membres/me
sa) . El tràmit, però, s'ha retardat perquè la llei estipula que el fiador no pot ser una entitat sinó una
persona física i, per tant, no els podia dipositar directament l'Assemblea Nacional Catalana.
L'ANC ha piulat una fotografia del xec a nom del Tribunal Suprem amb què s'han abonat els
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150.000 euros al Suprem:

? Fiança pagada. No podran amb la solidaritat de tot un poble! ?#Llibertat
(https://twitter.com/hashtag/Llibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/kaxW3VliH1 (https://t.co/kaxW3VliH1)
? Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de novembre de 2017
(https://twitter.com/assemblea/status/928944762853478400?ref_src=twsrc%5Etfw)
Forcadell és l'única dels sis membres de la mesa investigats que ha hagut de passar la nit a la
presó. Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet- van quedar en llibertat provisional
i ara tenen set dies per pagar una fiança de 25.000 euros cada un. Un cop hagin pagat, hauran de
comparèixer cada 15 dies a un jutjat i entregar el passaport.
Qui va quedar en llibertat sense mesures cautelars va ser Joan Josep Nuet, tal i com demanava
la Fiscalia, que per contra havia sol·licitat presó per a la resta -amb fiança de 50.000 euros per a
Barrufet.
Marcant perfil davant l'Audiència Nacional
Amb la decisió d'aquest dijous, el magistrat instructor del Suprem Pablo Llanera marca distàncies
amb la jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela, que va enviar a presó
més de mig Govern ( https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso) pels
mateixos fets i delictes de rebel·lió, sedició i malversació. La compareixença dels membres
sobiranistes de la mesa del Parlament també ha estat diferent a la dels consellers, ja que han
respost a les preguntes de la Fiscalia i han atribuït caràcter "simbòlic" a la declaració d'independència.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142367/forcadell/atribueix/caracter/simbolic/dui/evitar/preso?rl
c=p1)
El Suprem també s'ha desmarcat de l'Audiència Nacional rebutjant imposar la fiança de 6,2
milions d'euros que la Fiscalia va sol·licitar en concepte de responsabilitat civil per l'organització
del referèndum. Tanmateix, la presó sota fiança per a Forcadell no deixa de ser una decisió
excepcionalment severa venint del TS, ja que, feia 20 anys que ningú sortia empresonat
d'aquest tribunal. No passava des de l'any 1997, en que el Suprem va tancar 23 dirigents d'Herri
Batasuna.
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