
3/6/2021 Nou govern, mateixa repressió, per Judit Perpinyà - Catalunya Ràdio

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/1-o-nou-govern-mateixa-repressio/noticia/3102240/ 2/12

Càrregues policials durant el referèndum de l'1-O.

CATALUNYA MIGDIA

Nou govern, mateixa repressió
Malgrat els possibles indults als presos independentistes, el govern
d'Aragonès té investigats pel referèndum de l'1 d'octubre un total de 4
consellers, com a mínim 8 alts càrrecs i 4 diputats d'aquesta legislatura
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TEMA: PROCÉS CATALÀ

La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que investiga els
preparatius de l'1 d'octubre ha citat a declarar la consellera de Cultura, Natàlia
Garriga, que està processada per un delicte de malversació per participar en
l'organització del referèndum des del càrrec de directora de serveis de la
Secretaria General de Vicepresidència que ocupava l'octubre del 2017.

JUDIT PERPINYÀ
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Des que el passat 26 de maig va prendre possessió del càrrec de consellera,
Garriga és aforada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per
això, la seva defensa va presentar dilluns passat un escrit per sol·licitar a la
jutge que s'inhibís a favor de l'alt tribunal català.

No obstant, en la seva providència -dictada el mateix dilluns- la jutge cita a la
consellera, que té previst recórrer la resolució. 
 

La llosa judicial de l'1-O

El nou govern Aragonès té a sobre una llosa judicial per les causes obertes pel
procés, malgrat que hi pugui haver indults aviat pels que ja són a la presó.

I és que al nou executiu, estan investigats per casos que venen de l'u d'octubre,
un total de 4 consellers, com a mínim 8 alts càrrecs de l'anomenat sottogoverno
que encara s'està acabant de tancar i, a més, 4 diputats d'aquesta nova
legislatura al Parlament.

Bona part d'ells, a la tardor del 2017, eren subordinats dels consellers que ara
podrien indultar i aquesta segona �la continua a la Generalitat i està molt
exposada. S'hi juguen penes d'inhabilitació, responsabilitats penals i multes
estratosfèriques.

Perquè o estan processats al jutjat 13 per malversació, prevaricació o
desobediència o podrien perdre el patrimoni per les elevadíssimes �nances que
ja ha començat a demanar el Tribunal de Comptes.
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La policia emportant-se urnes l'1 d'octubre.

Posem-hi noms. Alts càrrecs imputats, en una o més causes, que continuen,
segons hem pogut con�rmar: Aleix Villatoro, Francesc Sutries, Teresa Prohies,
Marta Garsaball, Eusebi Campdepedrós, i la cúpula de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisulas: Núria Llorach, Saül Gordillo i Vicent Sanchis.

Els 4 consellers investigats són: la nova consellera de Cultura, Natàlia Garriga,
exalt càrrec de Junqueras, processada al 13. El conselller Roger Torrent,
d'Empresa, investigat per desobediència per deixar tramitar mocions sobre el
procés quan presidia el Parlament.

Tània Verge, consellera de Feminismes, exsíndica de l'u d'octubre la van
absoldre però la causa és viva perquè la �scalia ha recorregut. I el titular
d'Educació, Josep González Cambray va ser un dels detinguts en l'operació
Volhov i ara el TSJ pot decidir investigar-lo.
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Policia nacional detenint un manifestant l1-O. (Sergi Alcázar)

I al Parlament, els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador, d'ERC, estan
pendents de judici al TSJ. De la CUP, Pau Juvillà també està pendent que el jutgi
el TSJ per no retirar un llaç groc de la Paeria, Lleida, i Laia Estrada, està
investigada a Tarragona per les protestes contra el Consell de Ministres que es
va reunir a Barcelona el 2018.

A més, la presidenta del Parlament Laura Borràs, també es considera víctima de
la repressió contra l'independentisme per la causa que té oberta per
contractació irregular quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes.

 

ARXIVAT A: PROCÉS CATALÀ

NOTÍCIES RELACIONADES

Els indults, una jugada de risc per a Pedro Sánchez
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