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Turull, Rull, Romeva i Mundó, en
llibertat després de 32 dies a la presó
Poc abans de les quatre de la tarda, les conselleres Meritxell Borràs i Dolors
Bassa han abandonat la presó d'Alcalá Meco | Els consellers empresonats han
abonat les fiances de 100.000 dictades pel jutge Pablo Llarena per sortir en
llibertat

Romeva, Mundó, Turull i Rull en sortir de la presó d'Estremera | ACN

Els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Carles Mundó han abandonat aquesta tarda
la presó d'Estremera després de pagar al migdia les fiances de 100.000 dictades pel magistrat del
Tribunal Suprem Pablo Llarena. Els quatre dirigents han sortit del centre penitenciari cap a les
18.30 i han estat rebuts per desenes de persones que portaven estelades i han pujat a una
furgoneta.
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Els consellers Romeva, Mundó, Rull i Turull Foto: TV3
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Els consellers Turull, Rull, Romeva i Mundó, just després de sortir de la presó Foto: Junts per Catalunya

Minuts abans de les quatre de la tarda han abandonat la presó d'Alcalá Meco les conselleres
Dolors Bassa i Meritxell Borràs. En el cas de Bassa i Borràs, han pujat a un cotxe que les esperava
dins del centre penitenciari i han marxat amb una gran expectació mediàtica sense fer cap declaració.
Aquest migdia, el Tribunal Suprem ha donat per acreditades les fiances de 100.000 euros que ja
han abonat els consellers empresonats i als quals aquesta institució ha posat en llibertat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/143920/suprem/mant/preso/junqueras/forn/sanchez/cuixart) .
Un cop fet el pagament, els funcionaris s'han desplaçat cap a les presons per portar-hi les
interlocutòries amb les ordres d'excarceració.
D'altra banda, el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller d'Interior Joaquim Forn i els dirigents
de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, seguiran en presó provisional per ordre del
magistral Pablo Llarena.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/143920/suprem/mant/preso/junqueras/forn/sanchez/cuixart)
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