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La Fiscalia no accepta
l'autoinculpació de més de 1.200
avis i àvies per l'1-O
Considera que no hi ha cap justificació que "empari" una investigació de cara a
aclarir la participació concreta de cadascun dels signants

Membres de la Taca d'oli entrant a l'Audiència de Tarragona per entregar el manifest a la Fiscalia. |
Jonathan Oca

La Fiscalia ja ha donat resposta a l'autoinculpació de més de 1.200 avis i àvies de 25 municipis i
ciutats de Catalunya per l'1 d'octubre del 2017.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30556/mes/1200/avis/avies/catalunya/autoinculpen/
1-o/demanen/empresonin) El passat 10 de gener van presentar un manifest a través del qual
manifestaven la seva responsabilitat en la celebració del referèndum. En l'escrit de Fiscalia, al
qual ha tingut accés NacióTarragona, s'apunta que "els fets continguts en els escrits
d'autoinculpació no són constitutius de cap delicte" i per tant, "no hi ha cap justificació que empari
una investigació de cara a aclarir la participació concreta de cada un dels 1229 signants en uns fets
que no són tipificables en el Codi Penal".
En el mateix text s'afegeix que "la simple participació en el referèndum il·legal d'autodeterminació
l'1 d'octubre de 2017, consistent en dipositar una papereta en unes urnes instal·lades en
diversos emplaçaments, per tal d'expressar una opinió sobre les diverses opcions polítiques
barrejades pels organitzadors, no constitueix infracció penal". La Fiscalia també recorda que
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defensar la participació en la votació, haver acudit a les taules o haver fet recompte de paperetes
no constitueix cap delicte i per tot plegat, s'acorda "l'arxivament de les actuacions".
El manifest dels avis i àvies
El col·lectiu defensa que els presos polítics són innocents i que el que s'està celebrant al Tribunal
Suprem és una "farsa de judici" que té per objectiu la venjança. A més, apunten que
"ser independentista no és delicte, el que és delicte és tancar persones a la presó per les seves
idees polítiques".

Manifest d'autoinculpac... (https://www.scribd.com/document/397135059/Manifest-dautoinculpacio-de-la-Taca-d-oli#from_embed) by on Scribd
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